
Distanční vyučování 4.4.2020. 
Ahoj děti.  
 

 
 
Zdravíme vás ze školy, já a moje malá pomocnice, spolu 
jsme pro vás dneska připravily nápady na kreslení. 
Rozdělily jsme si vás podle věku, do první skupinky patří 
děti z přípravek, kterým 5 a 6 let. Druhá skupina jsou už 
trochu větší malíři, 7 až 10 let. A pak jsou tu opravdu 
zkušení žáci, 11 až 13 let. Takhle jsme si vás rozdělily, 
ale pokud se bude někomu líbit úkol jiné skupiny, tak 
směle do toho.   



 
1. skupina (5 a 6 let) 
Podívejte se na to. Sotva jsme vešly do třídy, hned 
začala malá pobíhat a šmejdit a všechno jí zajímalo, ani 
medvědů se nebála.  
 

  
 

 



  
 

  
 
Poznáte, kam všude vlezla? A kam by se ještě mohla 
podívat? A holčička má k vám prosbu. Že by se jí líbilo, 
kdybyste jí namalovali kamaráda nebo kamarádku, 
mohli by si prý spolu povídat, zatímco já vám budu 
psát…tak to zkuste, tužkou a pastelkama ☺. 
 
 
 



2.skupina (7 až 10 let) 

 
 
Holčičce se moc se líbily tužky a pastelky, tak jsem jí je 
vysypala na zem na hraní. A pak nás napadlo pastelky 
pěkně srovnat. Srovnejte také svoje pastelky i fixy 
podle barev do barevné škály, od nejsvětlejších po 
nejtmavší. Takhle máte v obalu srovnané pastelky, 
které jste si právě koupili. A je tu další nápad – rozdělte 
si pastelky na dvě hromádky, na světlé a na tmavé, tak 
jak to cítíte. A namalujte jeden obrázek světlýma a další 
obrázek tmavýma barvama. Namalujte cokoli, může to 
být i  zajímavá barevná čmáranice. 



3.skupina (11 až 14 let) 

 
I pro vás jsme to vymyslely. Panáček (model postavy) – 
dospělý člověk. Holčička – kolik by jí mohlo být let? A 
pak s pomocí tohoto vyfoceného dřevěného modelu 
nakreslete, jak bude holčička vypadat jako velká slečna, 
a vymyslete jí oblečení.  
 



Vaše práce mi můžete posílat na mejlovou adresu – 
forestoak@seznam.cz, ráda se na ně podívám, pokud 
byste potřebovali další informace, tel. – 776 79 54 54. 
Tyto úkoly jsou dobrovolné. Mějte se pěkně, za týden 
na shledanou ☺. 
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