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Milí žáci a rodiče,  

předem bychom Vám rádi popřáli co nejlepší vstup do nového roku ve zdraví a pohodě! Moc 

nás mrzí, že nemůžeme s žáky tvořit v ateliéru. Už máme spoustu nápadů na výtvarné 

projekty, těšíme se na techniky, které v domácím prostředí bohužel není možné realizovat. 

Leden je měsíc, kdy se obvykle věnujeme GRAFICE - škrábeme, lepíme, ryjeme, tiskneme!!! 

Pokud by se distanční studium prodloužilo, zopakujeme si druhy tisku alespoň na ukázkách 

z minulých let nebo vyzkoušíme jednoduché tipy na tisk doma. 

Nyní však začneme trošku jednodušeji. Tématem tohoto týdne bude NÁMRAZA.  
Ani počasí k nám není příliš shovívavé a mrznoucích dnů bylo tolik, že bychom je na prstech 

spočítali. Ale kdo stačil jít v těch pár dnech na procházku, si mohl všimnout té ledové krásy, 

kterou nám příroda vyčarovala. 

V následujících videích se můžete pro zajímavost podívat, jak vznikají sněhové vločky nebo jak 

zamrzá bublina s jarovou vodou při velkém mrazu. Tento pokus si můžete vyzkoušet, pokud 

teplota spadne až na -10 stupňů. 

• vločky 

https://www.youtube.com/watch?v=jiuaxPETk_k&ab_channel=NewScientist 

       

https://www.youtube.com/watch?v=jiuaxPETk_k&ab_channel=NewScientist


• bubliny 

https://www.youtube.com/watch?v=Wqk_CKSxlyU&ab_channel=AdrianYbarra 

https://www.youtube.com/watch?v=44tiJoipRh8&ab_channel=RosemaryDanielis 

https://www.youtube.com/watch?v=C-ucPbMN22Y&ab_channel=PavolLastic 
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UKÁZKA NÁMRAZY PŘÍRODNIN Z PROCHÁZKY NA NOVÝ ROK 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 



NÁMRAZA NA OKNECH 

 

My se pokusíme námrazu ztvárnit pomocí kresby bílou voskovkou (rezerváže) a malbou 

vodovými barvami, kterou voskovka odpuzuje. Nakonec mokrá místa posypeme solí a 

necháme zaschnout. 

Budete potřebovat: bílý papír A4, bílou voskovku, vodové barvy (nejlépe anilinky), vlasový 

štětec, sůl (dobré je kombinovat i s posypovou nebo pekařskou hrubou solí) 

 

 

 

 

 



 

                                                                               

    

       

Variantou je, z jiného papíru vyříznout okenní tabulky a překrýt první papír. 

   



JINOVATKA NA OKOLÍKU 

Následující ukázka je tvořená inkoustem, solí a následně zmizíkem doplněná tuší nebo fixem. 

 

    

 

 

 

 

 

 



SNĚHOVÉ VLOČKY 

Koho zaujme tato ukázka, tak zde jsou vločky tvořené tavnou pistolí a následně je postup 

stejný – vodové barvy + sůl. 

 

 

Úkol pro starší skupiny – sněhové vločky  
• kresba bílými pastely na černý výkres 

• malba akvarelovými barvami (vodovky, anilinky) – je potřeba čekat na zaschnutí 

předchozí vrstvy. 

• rezerváž bílou voskovkou + vodové barvy 

 

   



       

  



 

 

 

 

Fotografie s úkoly prosím posílejte přes WhatsApp na číslo 777611598 nebo na Email učitelek: 

martina.borovickova@zusslavkov.cz 

eliska.cerna@zusslavkov.cz 

Je to pro nás mnohem lepší zpětná vazba a komunikace než osobní konzultace po dlouhé 

době v případě, že se distanční studium prodlouží na několik týdnů. Máme tak lepší přehled o 

tom, kdo úkoly plní a kdo ne. Ve většině případech na zaslané fotky reagujeme slovním 

hodnocením a můžeme je zveřejnit na webu školy. Ostatní tak mohou nahlédnout na práci 

jiných žáků, když není možná instalace v prostorách školy. 

Děkujeme za pochopení. 

Budeme se těšit na vaši tvorbu a především, na osobní setkání v našem ateliéru. 
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