
Distanční výuka 5. - 7. - Ateliér I. – Bc. Štěpánka Frousová 

Formulace úkolu: tyto úkoly jsou na 3 výukové hodiny (do 24. 5. 

2020) a pořadí a zpracování je na žácích. 

Od 24. 5. 2020 bychom se již měli vidět na výuce u nás ve škole – 

aktuální podmínky a podrobnosti naleznete na www.zusad.cz 

Prosím přineste na výuku všechny vaše práce z distanční výuky, 

děkuji. 

 

Ateliér I.     5 – 8 let (PVV – 1.ročník)      

Výtvarná řada: Tajemství hlubin                                                              

Námět – Stíny hlubin pohádkového lesa           

Učivo – pohádka a jeho prostředí jako východisko a 

prostředek pro výtvarnou práci 

Kontext – výukový – pohádka O Červené Karkulce – K. J. 

Erben, B. Němcová, bratři Grimmové 

 - navazující jednotka na předešlou výuku 

1. Výtvarná jednotka 

Námět – Stíny hlubin pohádkového lesa           

Výtvarný úkol: využít světla a stínu jako základ pro 

výtvarnou hru - etudu 

Cíl: rozvoj výtvarné představivosti a myšlení o přírodních jevech, schopnost uspořádání výtvarných 

objektů  

Formulace úkolu: Představ si, že jsi v lese (můžeš tam jít s rodiči) a svítí slunce. 

To vytváří stíny osob (tebe, Karkulky), zvířat (vlka), rostlin a stromů a předmětů 

(košík)… Podle obrázku se pokus obtáhnout stíny některých objektů. Stíny si 

můžeš vystřihnout a nalepit na balicí papír (ne bílý). Ke stínům si můžeš nakreslit 

a vystřihnout objekty, kterým jsi obtahoval stíny a přilepit ke stínům. Stíny by 

měli být větší       

Technické realizační prostředky: slunečné počasí, papír A3 nebo A4, tužka, pastelky, nůžky, 

figurky (hračky), lepidlo, balicí nebo barevný papír papír A3 

Alternativa: práce nebo obrázek čarodějnice – pokuste se využít odpadového materiálu 

http://www.zusad.cz/


2. Výtvarná jednotka 

Námět – Pocity v hlubinách pohádkového lesa           

Výtvarný úkol: asociace pocitů, personifikace s pohádkovou bytostí a vyjádření pomocí barev – pocit 

štěstí a pocit strachu, obav. 

Cíl: rozvoj výtvarné představivosti a abstrakce, škálování barev 

Technické realizační prostředky: 2x čtvrtka A4 (papír), kulatý štětec, anilínové 

nebo vodové barvy příp.barevné tuže (fixy, pastelky), voda 

Formulace úkolu: Představ si, že jsi Červená Karkulka. Je 

krásné počasí, je ti příjemně, teplo, okolo tebe jsou kytičky, 

příroda, ptáčci zpívají….       

Pokud máš anilínové (vodové barvy) tak použij jen ty barvy, které jsou s tímto 

pocitem štěstí, bezpečí spojeny. Natři si papír vodou a zapouštěj do mokrého 

podkladu tyto barvy, barvy se ti někde mohou do sebe zapustit. 

 

Opět si představ, že jsi Červená Karkulka. Jsi sam(a) v lese, 

slyšíš různé zvuky, vidíš zvláštní stíny a najednou se před 

tebou objeví černý, velký vlk s velkými zuby……máš strach, 

cítíš se v nebezpečí…..jaké tě napadnou barvy? 

Postupuj stejně jako u předchozího úkolu (pocit štěstí, bezpečí) na další 

papír. 

 

Alternativa: Pokud nemáš vodové ani anilínové barvy je možné použít fixy 

nebo pastelky. V případě kresby je možné vyjádřit pocity nejen barvou, ale i tvarem (klikatá, oblá čára) 

a šířkou stopy kreslené linky. Fixy i pastelky můžeš kombinovat, vůbec nemusí vytvářet nějaký objekt, 

jedná se o abstrakci (bude to vypadat jako čáranice.. :-)                        Obě techniky lze kombinovat 

                             

V případě jakýchkoliv dotazů se mě nebojte kontaktovat. Budu ráda za 

jakoukoliv zpětnou vazbu(foto).  Jakékoliv zpracování je správné       



3. Výtvarná jednotka 

Námět – Vyprávění O Červené Karkulce 

Výtvarný úkol: výtvarné vyprávění známého nebo vymyšleného příběhu, využití barvy a kresby jako 

jednoduchého výtvarného prostředku 

Cíl: rozvoj výtvarné představivosti  

Technické realizační prostředky: papír A3 příp. A4, tužka, červená a černá 

pastelka (možná kombinace fixy, tuž) apod. 

Formulace úkolu: 

Za pomoci červené a černé barvy a jednoduché kresby výtvarně převyprávěj 

pohádku O Červené Karkulce, tak jak ji znáš nebo jak by mohla být v současnosti. 

Uvedené obrázky jsou jen jako jedna z možností zpracování       

 

 

         



Ateliér I.   9 – 11 let (2. – 4. ročník I. stupně) – Š. Frousová 

  

Formulace úkolu: tento úkol je na 3 výukové hodiny a pořadí a zpracování je 

na žácích a jejich možnostech materiálu 

Výtvarná řada: Tajemství hlubin  

Námět – Tajemství stínů pohádkového lesa           

Učivo – pohádka a jeho prostředí jako východisko a prostředek pro výtvarnou práci 

Kontext – výukový – pohádka O Červené Karkulce – K. J. Erben, B. Němcová, bratři Grimmové 

Výtvarný úkol: pozorovat hru světla a stínů – výtvarná etuda    

1.Výtvarná jednotka 
 

Formulace úkolu: 

Toto je velmi 

jednoduchý úkol – 

nejlépe před přímým 

osvětlením lampičky na 

světlou stěnu – podle 

návodu pohybu a 

postavení prstů vytvářej 

obrazy různých zvířat.  

Fantazii se meze 

nekladou – třeba přijdeš 

na neuvedené vlastní 

zvíře, věc, objekt…. 

Užij si to a pohraj si ….. 

 

Popros někoho o fotografie tvých stínů a prosím, pošli mi je, děkuji       

 



2.Výtvarná jednotka 

Formulace úkolu:  

Už jsi se seznámil s některými možnostmi a hrou světlo a stín. V tomto úkolu 

navážeme na předchozí zadání a vytvoříme tzv. stínové divadlo. Budeš 

potřebovat: 

                                  

Technické realizační prostředky: 

Stolní lampička (zdroj světla), větší krabici z kartonu (nejlépe papírová bednička např. z Lidlu 

od ovoce), průsvitný papír – postačí hedvábný papír (např. od květin nebo balicí papír), lepidlo, 

řezák (nůž – s pomocí dospělého) 

Na plošné loutky: kreslicí karton, menší nůžky, špejle 2 ks, lepicí pásku nebo lepidlo typu 

Herkules 

- Obtáhni si dno krabice na hedvábný nebo průsvitný nebo balicí papír, dále dno krabice 

vyřízni řezákem (popros dospělého) a místo něj vystřihni dle obtažení papír a nalep na 

dno krabice ¨ 

- Alternativa: pokud máš možnost – natáhni na šňůru bílou látku (prostěradlo) 

Další postup: 

Plošné loutky Karkulky a vlka (případně jiných postav, bytostí..) nakresli nejlépe z profilu to je 

ze strany tužkou a pečlivě vystřihni, dále nalep průsvitnou páskou (Herkulesem) ke špejli, tak 

aby ti vyhovovalo jejich vodění (ze shora nebo zespodu). 

Nastav a rozsviť lampičku tak, aby zezadu svítila na dno krabice (prostěradlo), 

mezi lampičkou a dnem vodíš loutky a můžeš hrát pohádku, příběh. Místo loutek 

můžeš opět použít ruce a prsty.  

 



3. Výtvarná jednotka 

Námět – Vlčí stíny 

Technické realizační prostředky: 

Černý papír nebo čtvrtka, průsvitný papír – postačí hedvábný papír (např. od květin nebo balicí 

papír), lepidlo, nůžky, pokud nemáš černý papír tak i černá tempera nebo tuž, štětec plochý. 

Formulace úkolu: natři si černou temperou nebo tuží čtvrtku (papír – pokud máš 

černý papír, tak není třeba natírat), po zaschnutí vystřihni proužky na rámeček 

okénka, na zbytek nakresli siluetu (zestrany) vlka a pečlivě vystřihni. 

 

Na hedvábný (průsvitný) papír nalep 

rámeček z černých pruhů a do volného 

prostoru umísti siluetu vlka. 

Celý výtvor si můžeš izolepou přilepit na 

okno. 

Pokud se ti bude chtít, tak stejným 

způsobem si můžeš vytvořit i jiné postavy 

např. Karkulku. 

 

 

 

Alternativní úkol: Z odpadového 

materiálu vytvoř čarodějnici (30.4.), 

vyfoť si ji a pak ji můžeš pod 

dohledem rodičů spálit.  

 

     Hezky si to užijte a 

zašlete mi prosím foto 

 

 



Ateliér I.     12 – 14 let (5. – 7. ročník I. st.) - Bc. Štěpánka Frousová 

 

Zadání je do 24. května 2020 – pak se již pravděpodobně uvidíme na výuce – 

sledujte informace na našich webových stránkách www.zusad.cz  

     Hezky si to užijte a zašlete mi prosím foto 

Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte se na mě obrátit – tel. 731 171 911  

Předem děkuji za zaslané fotografie vašich prací       

 

Námět: Světlo a stín 

Výtvarný úkol: pozorovat hru světla a stínů – výtvarná etuda    

 

1.Výtvarná jednotka 

   

Technické realizační prostředky: fotoaparát nebo mobilní telefon, slunečné 

počasí, příroda (zajímavý objekt) 

Formulace úkolu: 

- Tento úkol je velmi jednoduchý a záleží jen na vás co a kde budete fotit. 

Podstatou je zachytit „hru světla a stínu“ 

- při procházce venku v přírodě vyfoť stíny stromů, které ti přijdou 

zajímavé. Je možné vyfotit i jiné stíny různých objektů 

- další možností je vyfotit jen stín a použít ho jako „hádanku“ – tu pak 

můžeme použít při vernisáži jako úkol (již jsme se o tom bavili s úterní 

skupinou) 

 

http://www.zusad.cz/


2. Výtvarná jednotka 

 
Námět: Světlo a tma 
Výtvarný úkol a cíl: 

dle vlastní představivosti a s možností dané předlohy zachytit možnosti kužele světla 

ve tmě, vlastní výběr barevných kombinacích vyjadřuje pocity imaginace 

 

Technické realizační prostředky: čtvrtka bílá A3 nebo A4, černá tempera příp. tuž, plochý 

štětec, olejový pastel nebo pastelky 

Formulace úkolu: 

Na začátku je potřeba si dobře 

promyslet, co bys mohl vidět 

kuželem světla rozsvícené 

baterky (to si můžeš zkusit večer 

za tmy předem) 

- zřejmě zjistíš, že světlo 

z baterky osvětlí jen malou část a 

tvar světla je kužel, který se 

rozšiřuje od rozsvícené baterky 

- tento kužel si zakresli na 

podklad a zbylou část natři 

štětcem černou temperou. 

- Po zaschnutí podkladu už můžeš kreslit pastelkami svůj „příběh“ – může to být les, kde 

vykukuje vlk a číhá na Karkulku       

- Na černou plochu je možné kreslit bílou pastelkou anebo tužkou, která je také částečně 

vidět. 

 



3. Výtvarná jednotka 

Námět: dle vlastního výběru 

Výtvarný úkol a cíl: samostatnost a volba vlastního rozhodnutí 

Formulace úkolu: prohlédni si úkoly z distanční výuky u jiných skupiny možno i 

z předešlého období a zvol si úkol, který se ti líbí a zrealizuj ho. 

Alternativa: kresba tužkou nějakého jednoduchého objektu s jeho stínem 

(nejlépe podle skutečnosti) 

                  

- Zkus např. kapku vody – viz odkaz 

                      

https://cz.pinterest.com/pin/215821007133331204/ 

https://cz.pinterest.com/pin/642888915543883100/ 

https://cz.pinterest.com/pin/215821007133331204/


 

Ateliér I.     15 – 18 let (II. stupeň) - Bc. Štěpánka Frousová 

Tato distanční výuka je snad již poslední – do 24. 5. 2020 a je zaměřena 

zejména na procvičení jednoduché kresby. 

Výtvarný úkol a cíl – procvičení kresby, ověřování svých schopností, základy 

perspektivy, zachycení světla a stínu      

      

1. Výtvarná jednotka 

Námět: Lodička mého dětství 

Kresba tužkou nebo rudkou nebo uhlem – papírová lodička, parník – nejlépe 

podle skutečného modelu – viz. odkaz 

Parník – postup-    https://www.youtube.com/watch?v=k4BvP5OaG4w 

Lodička – postup-https://www.youtube.com/watch?v=gdNGxkePu2Q 

           

              

 

 



 

2. Výtvarná jednotka 

Námět: Kapka vody 

Kresba tužkou případně akvarel 

           

 

Námět: Vzpomínka na dětství - Bubliny z bublifuku 

  

- Zavzpomínej na vyfouknuté bubliny, jak na 

slunci hrají všemi možnými barvami duhy  

         

Technika kresby pastelkami nebo suchým pastelem 

- Viz. odkaz obrázek a video 

 

- https://cz.pinterest.com/pin/660762576566274520/ 

- https://cz.pinterest.com/pin/126593439513786879/ 

https://cz.pinterest.com/pin/126593439513786879/


 

 



3.Výtvarná jednotka 

Námět: Základy perspektivy – věci okolo nás 

Výtvarný úkol a cíl: seznámit se a vyzkoušet si základy perspektivy na 

jednoduchých kresbách 

Technika kresby – tužka (rudka, uhel) 

Formulace úkolu: 

Po shlédnutí a prostudování odkazů a obrázků si zkus kresbu dle skutečného 

modelu – viz. kniha, džbán apod. Důležité je si vše dobře poměřit, s chutí do 

toho. Prosím poslat foto       

Video: https://www.youtube.com/watch?v=tWj37AaOTcs    

https://www.vyukakresby.com/post/2016/02/20/za%C4%8D%C3%ADn%C3%A1me-kreslit-1-

%C3%BA%C4%8Dinky-perspektivy 

https://www.vyukakresby.com/post/2016/04/11/perspektiva-s-1-

%C3%BAb%C4%9B%C5%BEn%C3%ADkem 

 

  

https://www.vyukakresby.com/post/2016/02/20/za%C4%8D%C3%ADn%C3%A1me-kreslit-1-%C3%BA%C4%8Dinky-perspektivy
https://www.vyukakresby.com/post/2016/02/20/za%C4%8D%C3%ADn%C3%A1me-kreslit-1-%C3%BA%C4%8Dinky-perspektivy
https://www.vyukakresby.com/post/2016/04/11/perspektiva-s-1-%C3%BAb%C4%9B%C5%BEn%C3%ADkem
https://www.vyukakresby.com/post/2016/04/11/perspektiva-s-1-%C3%BAb%C4%9B%C5%BEn%C3%ADkem


 

 

Štěpánka Frousová      24. 4. 2020 


