
Distanční výuka 15.2-19.2.2021 

SNÍH 
Je docela obtížné zadávat úkoly na téma SNÍH, když se počasí každým dnem mění, ale nyní je šance, 

že by se nám něco mohlo povést! Přece jen ty mrazy trvají déle než obvykle. 

Sníh je totiž neskutečně výtvarně zajímavý ať už jde o tvary a vznik vloček, focení detailů námrazy a 

krajiny se sněhem, pokusů se zamrzajícími bublinami, pozorování různých struktur, které ve sněhu 

vznikají (otisky stop, přemětů, pneumatik, atd.), nebo třeba malování do sněhu! 

Uvedu zde několik inspirací, které můžete vyzkoušet. Možná se vám bude zdát, že se některé úkoly 

opakují, ale tentokrát bych se chtěla zaměřit o zachycení těchto krás na FOTOGRAFII, nejlépe 

s vytvořením KOLÁŽE přímo v mobilu.  

Ráda bych se vyvarovala tomu, aby jste mi posílali např. 6 nebo 12 fotek zvlášť, ale poslali mi vždy 

koláž zaměřenou na jedno téma, např. Stopy ve sněhu, Námraza, Zamrzlá okna, Krajina, Malování ve 

sněhu, Land ART. To znamená, že můžete během procházky nafotit např. 30 různých fotek, co během 

výletu potkáte a potom pečlivě popřemýšlet na jaké téma koláž zaměřit. Naučíte se tak prohlížet 

fotky do detailu, intuitivně rozdělit do několika skupin a vytvořit ten nejlepší výběr fotek 

Nevím zda možností vytvořit koláže disponuje většina mobilů, ale většinou se tato funkce nachází 

v Galerii a v nabídce vpravo nahoře jsou tři tečky, kde je také funkce KOLÁŽ.  Po výběru max 6 fotek 

vyberete vzhled koláže z nabídky a můžete ji pojmenovat podle toho na co jste se zaměřili (kliknout 

na nápis) a aktivuje se vám psaní krátkého názvu.  

     

Nikdy bohužel nevíme jak dlouho sníh vydrží a proto nezoufejte, pokud to nestihnete v daný týden. 

Minulý týden sníh vůbec nebyl, nyní je ho spousty a za pár dnů nemusí být zase žádný. Ale jakmile 

opět napadne a vy si vzpomenete na jednu z inspirací, pošlete mi koláže a já je opět zveřejním na 

webových stránkách školy. Ostatní žáci tak vidí vaši práci a motivuje jich to také! 



Zde uvádím příklady různých koláží:  

 

  

 

Nebo může být koláž zaměřena na téma:  

Záznam dnešní procházky; Co nám dnes mrazík vyčaroval; Cesta do školy; Venčení psa; … atd. 

 

 

 



Výtvarná inspirace k tvorbě se sněhem, pozorování ledových krás a malování ve sněhu 

1. Námraza na skle (focení zblízka, nebo v režimu Portrét, Živé zaostření nebo Macro) 

      
 

2. Zamrzající bubliny – aktuálně k tomuto pokusu bývá příznivé počasí ráno, kdy je velký 

mráz až -9 stupňů a slunce není tak silné. Inspirace v odkazu 
https://www.milujemefotografii.cz/jak-fotografovat-zmrzle-bubliny 

https://www.youtube.com/watch?v=wDAVOwzq3GQ&ab_channel=JaroslavFous 

https://www.youtube.com/watch?v=Wqk_CKSxlyU&t=1s&ab_channel=AdrianYbarra 

https://www.youtube.com/watch?v=44tiJoipRh8&t=387s&ab_channel=RosemaryDanielis 

 

     
Nezoufejte, když se vám nepodaří nic vyfotit. Toto jsou fotky od profesionálů, kteří ví jak na 

to a mají lepší fotografické vybavení. Užívejte si pozorování zamrzajících bublin. Je opravdu 

lepší tento pokud provádět brzy ráno, kolem 10 hodiny už bývá slunce vysoko a také více 

hřeje. Bublina zamrzá pomalu a nemusí být zamrzání tak zřetelné nebo vám praskne rychleji 

než zamrzne. 

 

3. Stopy ve sněhu 

A) Lidské stopy – otisky bot 

B) Zvířecí stopy – naučte se poznávat různá zvířata (zajíc, pták, srna, divočák, kočka, pes) 

C) Dopravní prostředky – auta, náklaďáky, kola, technické stroje 

   

  

https://www.milujemefotografii.cz/jak-fotografovat-zmrzle-bubliny
https://www.youtube.com/watch?v=wDAVOwzq3GQ&ab_channel=JaroslavFous
https://www.youtube.com/watch?v=Wqk_CKSxlyU&t=1s&ab_channel=AdrianYbarra
https://www.youtube.com/watch?v=44tiJoipRh8&t=387s&ab_channel=RosemaryDanielis


   

 

4. Námraza – pozorování námrazy v přírodě (focení velmi zblízka, pozor na ostření) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    



   

Zajímavé ornamenty lze najít i pozorováním dlažby, kanálů a chodníků ve městech a vesnicích. 

   

Nikdy nevíte, jaký poklad při procházce najdete. Led z pletiva kolem mladého stromu z velmi 

studeného a větrného místa na kopci. 

  

 



5. LAND ART – (zemní umění) můžete se inspirovat videi s objekty ve sněhu v odkazu níže. 

Můžete vyzkoušet různé menší stavby z ledu nebo sněhu. 

https://www.youtube.com/watch?v=pVWoOBEtE2M&ab_channel=TheSaltLakeTribune 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3nQtf5hqok&ab_channel=ExpensiveOne 

      

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pVWoOBEtE2M&ab_channel=TheSaltLakeTribune
https://www.youtube.com/watch?v=Y3nQtf5hqok&ab_channel=ExpensiveOne


6. Malování do sněhu – To je skvělá aktivita i pro menší děti. Je dobré najít čisté neporušené 

místo se sněhem a přinést si z domu připravené nádobky s barvou. Já používám 

potravinářské barvy, které jsou nezávadné v přírodě. Rozpustím jeden sáček v lahvičce od 

barvy na vlasy s aplikátorem nebo v PET – lahvi s dírkou ve víčku. Vyzkoušeli jsme různé 

varianty, ale nejlépe se nám osvědčilo stříkání do čistého sněhu. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• My jsme tento pokus s malováním do sněhu tvořily před 3 týdny, kdy začal sníh tát a bylo 

obtížné najít krásný čistý sníh. Nyní jsou jistě lepší podmínky. Sníh je jako nekonečné 

plátno, na které můžete vždy začít znovu pokud máte dostatek barvy. I kdyby neměl 

vzniknout žádný obraz nebo ornament, je to nová zkušenost a hravé experimentování!   


