
 

1. Skupina (mladší žáci) 

Koláž z papíru - inspirace ilustracemi Zdeňka Milera (Krteček, Moje štěně, 
Kuřátko a obilí) 

Motivační rozhovor - Rodiče, pokud máte doma pohádkové knihy které ilustrovali např. Josef 
Lada (Kocour Mikeš, vánoční pohlednice), Zdeněk Miler (Krteček a kalhoty, Kuřátko a obílí), 
Zdeněk Smetana (Malá čarodějnice, Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček, Kubula a Kuba 
Kubikula), nebo Adolf Born (Mach a Šebestová, Žofka, ředitelka ZOO), ukažte je dětem a 
zavpomínejte na známé Večerníčky. Každý ze zmíněných autorů má svůj charakteristický 
rukopis a děti je hravě rozeznají a vzpomenou si na zmíněné Večerníčky nebo knihy. Jména si 
pravděpodobně nejmladší žáci nezapamatují, ale alespoň jim příště nebudou až tak cizí.  

 

 Zaměříme se především na ilustrované rostliny. Některé jdou hravě poznat a vy si můžete 
vyzkoušet, jaké znalosti dítě má. Můžete najít Zvonky, Sedmikrásky, Pampelišky - Smetanky 
lékařské, Vlčí mák, Jitrocel.  

Budete potřebovat:  

- 2ks kreslící A4 (220g/m3) (z jednoho stříhám, na druhý lepím) 

- lepidlo Herkules/Duvilax (musí dobře držet, pokud použijete tyčinkové, možná se budou 
jednotlivé kusy odlepovat, ale jde to také, měli byste být důslední) 

- nůžky 



 - pastely na kreslení (pokud nemáte pastely, můžete použít pastelky, ale musíte je sklonit 
naplocho) 

- vodové barvy 

- kulatý vlasový štětec 

Na fotkách v příloze uvidíte postup. Nejdříve se lepí koláž z papíru. Je třeba nechat lepidlo 
déle schnout (mezi tím můžete splnit bonusový úkol s frotážemi popsaný na konci), poté se 
frotážuje pastely naplocho a nakonec kolorujeme frotáž v pozadí vodovými barvami. 

Jako bonus si můžete s dětmi zahrát na stopaře a hledat zajímavé povrchy na dotek u vás 
doma nebo na procházce a frotážovat je. Zaměřit se např. na: Můj pokojíček, Co najdu v 
kuchyni? (struhadlo, cedník, pánvičky, atd.), Naše procházka (silnice, dlažba, kanál, cedule, 
stromy, listy, atd.) 

Nebo nechat děti frotážovat a poté hádat co jednotlivé otisky jsou. Doporučuji použít tmavší 
barvy a nebojte se překrývat kresebné otisky přes sebe nebo posouvat papír (např. topení)    

 


