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Anotace
Tato diplomová práce se zabývá využitím projektového vyučování ve výtvarné
výchově na praktické škole. Zda je pro žáky efektivnější či nikoli. V první části jsou
teoreticky nastíněná východiska této problematiky. Tato část se zaměřuje na vymezení a
charakteristiku pojmu projektové vyučování, a to nejprve obecně poté v plynulém
přechodu navazuje vymezení projektového vyučování ve výtvarné výchově.
V praktické části jsou prezentovány výsledky mého výzkumu. Za účelem splnění
cílů této diplomové práce byla použita kvantitativní metoda, kterou se stala analýza
videostudie PhDr. Tomáše Janíka. Hlavní částí mé diplomové práce se stal transkript
natočeného videozáznamu, ze kterého pak vychází celé mé vyhodnocení a výsledky.
V poslední části jsou uvedeny možnosti, jak je možné natočené videozáznamy použít
pro další práci.

Annotation
This dissertation is concerned with usage of project teaching during Arts and
Crafts in practical school. If it is more effecive for students or not. There are theoretical
drawn out solutions of this issue in the first part of this study. This part is focused on
definition and characteristics of the term "Project teaching" at first in general and then
fluently ties together the limitation of project teaching in Arts and Crafts.
In practical part there are presented the results of my research. In order to reach
the goals of this dissertation a quantitative method was applied, that an analysis of
videostudy from PhDr. Tomáš Janík has become. The main part of my diploma work
was the transcription of videotaped record, from which the whole evaluation and results
are coming out. In the last section there are mentioned possibilities, how the videotaped
records can be used for next work.
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Teoretická část

7

1 Úvod
Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma: Projektové vyučování výtvarné
výchovy na speciálních školách, dnes díky změně terminologie na základních školách
praktických.
Vzhledem ktomu, jak moderní a oblíbenou pedagogickou metodou se
projektové vyučování stalo, zajímalo by mě, zdaje vhodné i na základní školy praktické
a proč. Proto bych chtěla svůj výzkum změřit na pozorování rozdílů mezi klasickou
hodinou výtvarné výchovy a hodinou, která je vedena v duchu projektového vyučování.
Dále pak jakým způsobem žáci na oba vzdělávací přístupy reagují, který se stává dle
jejich postižení vhodnější a efektivnější.
Výzkum bych chtěla udělat v komplexu zařízení, jež se nazývá Základní škola
praktická, základní škola speciální a mateřská škola speciální v Kladně, jinak též
Korálek a to v sedmé a osmé třídě základní školy praktické, kde výtvarnou výchovu
vyučuje Mgr. Zuzana Hrubá. Jako výzkumnou metodu bych chtěla použít analýzu
videostudie od PhDr. Tomáše Janíka.
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2 Vymezení pojmu p r o j e k t - projektové vyučování
Na počátku bych chtěla ukázat několik rozličných výkladů pojmu projekt a poté
přistoupím k vymezení pojmu projektové vyučování, jež nakonec vyústí v definici
pojmu projektové vyučování ve výtvarné výchově. Obecné výklady pojmu projekt jsem
čerpala z internetových zdrojů. Zde jsou některé:
•

Ottová encyklopedie: návrh nějakého díla
(http//encyklopedie. seznam, cz/search ?s =projekt)

•

Slovník cizích slov: plán, záměr, úmysl
stavebně - konstrukční nebo organizačně -funkční
dokumentace (http//slovnik-cizich-slov. abz. cz)

•

Slovník cizích slov: shodná charakteristika a vymezení jako u předchozího
(http//slovník-cizích-slov. uzdroje. com/)

• Business, center, cz/business/pojmy/ : projektová činnost (pro účely
stavebního zákona)zpracování územně plánovací dokumentace a dále
zpracování dokumentace staveb pro vydání územního rozhodnutí a
stavebního povolení,

včetně statických a dynamických výpočtů

konstrukcí staveb, (http/'/business, center, cz/business/pojmy/)
Všechny tyto charakteristiky nám předesílají určité cílené chování pro dosažení
cíle, jež jsme si stanovili. Jak bychom mohli potom definovat pojem projektové
vyučování? Jistě můžeme říci, že se jedná o vyučování s nějakým záměrem jako u
klasického vyučování. Ale s jakým? Opět si dovolím citovat několik definic, jež jsem
nalezla.
W. H. Killpatrick: „ Projekt jest určitě a jasně navržený úkol, který můžeme
předložit žáku tak, aby se mu zdál v životě důležitý tím, že se blíží skutečné činnosti lidí
v životě." (Coufalová J. 2006, str.4).
Další, poněkud obecnější definici nám poskytl J. F. Hosic, který říká: Výrazu
projektová metoda lze užiti o učení tehdy, když individuum či skupina pojme záměr,
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jehož uskutečnění navozuje změny v jeho (jejich) vědění, zručnostech, zvycích či
vztazích. " (Coufalová J. 2006, str.4).
Posledním cizím autorem, jehož citaci uvedu, bude J. Adams: „Projektová
metoda oživuje každou vědomost, kterou vyvolává. Při této metodě neshrnuje učitel
nejprve vědomosti a nehledá teprve potom, jak jich užiti: počíná užitím a shledává
vědomosti. " (Coufalová J. 2006, str.5).
Definice těchto tří autorů nám zdůrazňují důležité tři prvky projektového
vyučování. První klade důraz na praktický význam projektů pro život, druhá zdůrazňuje
vlastní aktivitu a zájem žáka a třetí se opírá o význam předchozích zkušeností žáka.
Nyní bych se ráda zastavila ještě u definic českých reformních autorů, aby byl patrný i
náhled na tuto problematiku v naší zemi.
Prvním, koho se dovolím citovat, bude R. Žanta: „ Projekt je účelně
organizovaný souhrn myšlenek, seskupených kolem důležitého střediska praktického
vědění, směřující k určitému cíli. " (Coufalová J. 2006, str.4 - 5).
V. Příhoda: „ Projektová metoda umožňuje takovou organizaci učiva, při které
žák prochází činnostmi, uspořádanými tak účelně, aby daly vyniknout nějaké jednotící
myšlence anebo aby umožnily provedení plánu, hospodářsky nebo kulturně významného
a pro žáky životního. " (Coufalová J. 2006, str.5).
Druhým a poslední citovaným autorem bude S. Vrána, ředitel pokusných škol ve
Zlíně, který vidí projektovou metodu následovně: „ 1. je to podnik 2. je to podnik žáka,
3. je to podnik, za jehož výsledky převzal žák odpovědnost, 4. je to podnik, který jde za
určitým cílem. " (Coufalová J. 2006, str.5).
Co důležitého plyne z těchto dalších tří definic? Je zde zdůrazněna metoda
koncentrace,
o které se ještě zmíním, a vyzdvižena je i odpovědnost žáka za jeho aktivity.
Na těchto příkladech je dobře patrné, že nelze uvést jednu či dvě definice, že
není možné mezi nimi volit. Naopak shledávám nutným představit je všechny, neboť
každá z nich představuje projektové vyučování trochu jiným způsobem. A teprve
všechny dohromady vystihují hlavní znaky projektového vyučování. Nyní již přejdu
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k historii a podrobnější charakteristice projektového vyučování ve světě a v Čechách,
jež ukončím vymezením projektového vyučování ve výtvarné výchově.
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3 Historie
Jistě by bylo velmi těžké hledat první náznaky projektového vyučování, které se
v historii objevily. Myšlenka koncentrace učiva se objevuje u řady velmi významných
pedagogů, jakými byl například Komenský či Pestalozzi. Pokud ovšem budeme chtít
hovořit projektové metodě jako takové, musíme se přesunout o mnoho let nazpátek,
konkrétně na přelom 19. a 20. století. (Coufalová J. 2006, Valenta J. 1993)
Kořeny projektového vyučování se objevují ve Spojených státech amerických,
kde v tomto období vzniká hnutí tzv. progresivní výchovy. Jedná se o alternativní směr,
který kritizuje soudobý přístup k dítěti a tradiční systém vyučování. Tomu vytýká, že
dítěti bere svobodu, nerespektuje jeho individualitu a zájmy, nedává dítěti prostor
k osobní realizaci. Stoupenci progresivní výchovy odmítají členění výuky na jednotlivé
vyučovací předměty, odmítají striktní dril a disciplínu, atmosféru ve školním prostředí
značně uvolňují a jako hlavní metody práce s dětmi vidí projektové a problémové
vyučování. (Coufalová J. 2006, Valenta J. 1993)
Za prvního představitele projektové metody je možné považovat R. W. Stinsona,
který v roce 1908 na zemědělské škole v Massachusetts užil jako první termín „home
project" pro mimoškolní práci žáků, která navazovala na práci ve škole. Jednalo se o
velmi zdařilou předpremiéru pro projektovou metodu. (Coufalová J. 2006, Valenta J.
1993)
Za ideového zakladatele projektové metody považujeme Johna Deweye, jenž se
stal zakladatelem a hlavním představitelem amerického progresivního vzdělávání.
Dewey chápal dítě jako komplexní bytost, která má mít touhu se učit a má vědět proč se
chce učit. Proto Dewey přiváděl své žáky do situací, jež byly přiměřené jejich věku a
vycházely ze skutečnosti, z kontaktu s dospělými, ze situací, které dítě již velmi dobře
zná ze života. To ovšem neznamená, že by se Dewey přiklonil na stranu pedocentrismu
a veškeré vyučování zcela podřídil zájmům dítěte. Naopak Dewey nezatracoval ani
myšlenky „tradičního" školství. Snažil se pouze o určitou reformu, která by vedla
zároveň i k reformě společnosti. Ze svého přesvědčení prosazoval tzv. činnou školu,
neboli učení konáním - „learning by doing". V jeho laboratorní škole se vyučování
seskupovalo podle konkrétních úkolů ze života dětí, jako například stavba domu či
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pěstování rostlin. Dewey položil teoretické základy projektové metodě, ale nikdy
označení projektová metoda nepoužil. (Coufalová J. 2006, Valenta J. 1993)
Za otce projektové metody je považován William Heard Killpatrick. Jedná se
o blízkého spolupracovníka Johna Deweye, který plně uvedl do praxe jeho myšlenky.
V roce 1918, coby čerstvý profesor učitelské koleje Kolumbijské university v New
Yorku, uvedl na veřejnost svůj článek: „The Project Method". Killpatrick zdůrazňoval
ve své práci význam zájmu žáků o učivo, v projektech prosazoval myšlenku
koncentrace učiva. Všechny jeho projekty se vztahovali k životu žáků, jejich potřebám a
individualitě. V pohledu na zvládnutí učiva se značně odkláněl od představitelů
„tradičního" školství, neboť nekladl důraz na osvojené poznatky z hlediska obsahu
jednotlivých předmětů, ale nejvíce ho zajímal rozvoj osobnosti každého žáka. Snažil se
žáky vést k zodpovědnosti za své činy a za výsledky svého jednání. (Coufalová J. 2006,
Valenta J. 1993)
V letech 1917-1921 přišel E. Collings s experimentálním ověřením projektové
metody. Při svém výzkumu pracoval po dobu čtyř let se žáky ve věku od 6 do 14 let. Ti
byli rozděleni do tří věkových skupin. Místo tradiční výuky se v tomto experimentu
vyučovalo ve čtyřech blocích (vycházky, ruční práce, zábavy, povídky), které probíhaly
každý den. Výsledky této experimentální školy byly porovnávány s výsledky dvou
běžných škol. Po čtyřech letech bylo zjištěno a prokázáno, že výsledky žáků
s experimentální školy byly podstatně lepší než výsledky žáků zběžných škol. Je
důležité podotknout, že závěrečné ověřování výsledků, bylo prováděno prostřednictvím
testování v jednotlivých předmětech, které žáci experimentální školy neměli vůbec
rozděleny. Přesto se stali úspěšnějšími. (Coufalová J. 2006, Valenta J. 1993)
Po druhé světové válce došlo ve Spojených státech amerických k rozkolu mezi
stoupenci projektové metody, neboť někteří se snažili zůstat u střízlivějšího přístupu
Deweye, jiní se orientovali směrem Killpatrickova pedocentrismu. V 50. a 60. letech 20.
století se ve Spojených státech amerických začal prosazovat větší řád ve vyučování a
snaha o systematičnost, ale projektová metoda již nikdy nezanikla. (Coufalová J. 2006,
Valenta J. 1993)
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Tato americká reforma měla určitou odezvu samozřejmě i u nás. Hlavními
propagátory projektové metody byli: V. Příhoda, J. Uher, S. Vrána a K. Velemínský.
Tito představitelé studovali přímo ve Spojených státech amerických u Johna Deweye. U
nás se tato metoda uplatňovala hlavně v pokusných školách, které byly schváleny
ministerstvem školství od školního roku 1929-1930. V těchto zařízeních se ověřovaly
nové vzdělávací přístupy ve školství, docházelo ke změně organizace, žáci byli
diferencováni podle svých schopností, zájmů a potřeb, docházelo k individuálnímu
přístupu, který také umožňoval testování nových metod. Jak se ovšem velmi často stává,
s nástupem různých režimů různé myšlenky upadají, zanikají, případně jsou zakázány a
tak se na ně zapomíná. Proto u nás nastala poměrně dlouhá odmlka. Ke znovuvzkříšení
projektové metody u nás dochází v posledních letech díky transformaci školství a
přílivu řady nových světových trendů moderní pedagogiky. K výuce pomocí projektů
dochází na alternativních školách a v kreativním prostředí běžných škol. Lze ovšem
předpokládat, že projektová metoda se bude rozšiřovat stále více a více do běžné výuky
a to i díky vytvoření rámcově vzdělávacích plánů, které dávají pro jejich tvorbu velmi
dobré zázemí. (Coufalová J. 2006, Valenta J. 1993)
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4 Projektové vyučování
Veškeré projekty, jež jsou tvořeny, vycházejí ze základní myšlenky, kterou jest
metoda koncentrace. Ta spočívá vtom, že učivo jednoho či více předmětů se
soustřeďuje nebo chcete-li, koncentruje kolem jednoho ústředního tématu tzv.
koncentračního jádra. Tato metoda umožňuje jinou strukturaci výuky a přechod školství
od parciálního pohledu na svět na pohled globální. Tj. již nemusíme uvažovat v rámci
jednotlivých předmětů, které mezi sebou nelze vzájemně propojit, ale naopak vzniká
snaha přejít k pohledu, kdy se jednotlivé předměty vzájemně prolínají a ovlivňují.
(Valenta J. 1993)
Kde ale vzít tato koncentrační jádra? Možnosti jsou hned tři: životní realita,
předepsaná učební látka či kombinace prvních dvou možností. (Valenta J. 1993)
Dalším pohledem na koncentrační jádra je jejich typologie. Existují čtyři základní
typy. Prvním je tzv. obecné téma. Tím rozumíme, že se jedná o téma tvořené určitým
obecným pojmem jako například jaro, pravda, domov atd. Druhým typem je konkrétní
podnět, který zpravidla vzniká na základě nějaké konkrétní skutečnosti jako například
povodeň, požár. Třetí typ představuje problém. V tomto případě je jako ústřední téma
nastolena nějaká otázka, problémový úkol, který se posléze řeší. Tento typ jádra je
v projektové metodě snad nejčastější variantou, neboť nutí žáky přemýšlet, jakým
způsobem ho vyřešit a tím je vede k řadě dílčích kroků, které vyžadují určitou aktivitu,
dovednosti, schopnost přemýšlet a vlastní odpovědnost a samostatnost. A nejenom to.
Díky dílčím krokům se velmi často stává, že žáci otevírají nové a nové otázky a tím
přecházejí od projektu umělého ke spontánnímu a o to víc je práce začne bavit, neboť si
začnou uvědomovat vlastní schopnosti a dovednosti. Názorným příkladem může být:
Jak se vyrábí papír?, Co změnit v okolí naší školy a jak? Posledním typem je výchovně
vzdělávací cíl. Tento typ se používá ve chvíli, kdy nejhlavnějším cílem je určité
formování či změna postojů žáka a teprve potom jde o téma. Tato metoda se užívá
hlavně ve výtvarné, dramatické, estetické, pohybové a dalších výchovách. (Valenta J.
1993)
Když už tedy máme představu o tom, jak asi mohou koncentrační jádra vypadat,
měli bychom ještě zjistit, jak lze metodu koncentrace využít v rámci vyučování.
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Koncentrační jádro může na nějakou dobu nahradit existenci více předmětů, tím že
všechny svede k určitému tématu, čímž se výuka předmětů spojí dohromady. Například
v projektu obchod, kdy se uplatní poznatky z matematiky, geometrie, výtvarné a
pracovní výchovy, českého jazyka atd. (Valenta J. 1993)
Druhou možností je, že koncentrační jádro nastoupí v rámci jednoho předmětu, kde
je narušena struktura členění na určité kapitoly a vše je sjednoceno pod větší téma.
(Valenta J. 1993)
Poslední možností je nastolení určitého tématu v rámci třídy či školy, kdy zůstanou
zachovány jednotlivé vyučovací předměty, ale učitelé se ve své výuce obracejí právě
k tomuto vytyčenému tématu a výuku mu podřizují. Například téma Vánoce,
atd

Velikonoce

-

(Valenta J. 1993)

Protože již známe hlavní zásadu projektového vyučování, bylo by dobré zmínit se
o ostatních základních rysech, jež projektové vyučování vymezují. Každý projekt by
měl:
•

Být cílenou, promyšlenou a dobře organizovanou učební činností, zaměřenou
jak na intelektovou stránku, tak i na praktickou činnost.

•

Být koncentrován kolem jedné hlavní ideje.

•

Vycházet z potřeb a zájmů dítěte, měl by žákovi umožňovat uspokojovat
potřebu získávat nové dovednosti, vědomosti a zkušenosti. Zároveň by ale měl
vyhovovat i pedagogickým potřebám a rozhodnutím učitele.

•

Vycházet z konkrétní a aktuální situace ze života dítěte. Neměl by se orientovat
pouze na prostor třídy či školy ale měl by být propojen se širším okolím.

•

Být interdisciplinární, měla by dobře fungovat spolupráce mezi jednotlivými
vyučujícími a propustnost jednotlivých vyučovacích předmětů.

•

Být hlavně podnikem žáka, nikoli učitele případně ředitele školy.
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Nakonec vytvořit smysluplný produkt, kterým se žáci mohou prezentovat a který
jim přinese jak praktické tak i teoretické výstupy důležité pro život.
Učit žáka pracovat individuálně, ale i ve skupinové spolupráci, respektovat
ostatní a jejich názor.
Přinášet změny v celkových dovednostech a zkušenostech žáka. (Coufalová J.
2006, Valenta J. 1993)
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4.1 Druhy projektů
Projekty lze rozdělovat podle řady kritérií a autorů, proto vám nyní uvedu nejprve
členění podle dvou autorů - Killpatricka a Hosice a posléze se dostaneme ke třídění
podle různých obecných rovin.
Killpatrick rozlišuje projekty podle jejich účelu do čtyř skupin:
•

Projekt, který se snaží nějakou teoretickou myšlenku převést do praxe a tím
konstruovat určitou skutečnost. Například pěstování nějaké plodiny či výlet za
nějakou kulturní památkou.

•

Projekt

směřující

k určité

estetické

zkušenosti jako

například

poslech

historického příběhu.
•

Projekty, jež řeší určitý problém a na počátku je ústředním tématem otázka.
Například Proč se často tvoří námraza na vozovce mostů?

•

Projekty, které vedou k získání dovedností.

Hosic má opět čtyři druhy projektů a těmi jsou:
•

Problémové projekty - Proč si eskymáci staví iglú?

•

Konstruktivní - Vytvořit na zahradě model středověké bitvy.

•

Hodnotící - Zkoumat a srovnávat dvě obchodní centra. Jejich efektivitu, ceny,
výběr zboží atd.

•

Drilové, kdy se jedná o fixování určitých schopností či dovedností - Určování
mapových značek v terénu. (Coufalová J. 2006, Valenta J. 1993)

Nyní už přistoupíme k různému členění podle určitých kritérií. Projekty můžeme
rozlišovat:
1. podle navrhovatele:
•

Spontánní projekty - ty, které žáci navrhují sami, zvláštní iniciativy,
potřeb či zájmů.

•

Uměle připravené projekty - vycházejí z práce učitele, lektora či
vychovatele, který nastolí dané téma, na němž se má začít pracovat.
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•

Mezityp, který vzniká kombinací obou předchozích projektů, kdy
nejčastěji učitel přijde s nějakým projektem a při práci žáků zněj
vycházejí nové náměty či dokonce celé žákovské projekty. V podstatě
jde o to, že s výchozím projektem přijde buď učitel, nebo žák, ale dál je
projekt rozvíjen subjektem druhým.

podle místa a času konání:
•

Školní projekty - probíhají výhradně ve škole v čase, který je pro to
vymezen.

•

Domácí projekty - ty probíhají výhradně doma. Žák dostane ve škole od
vyučujícího zadání a celá realizace probíhá ve volném čase žáka
v domácím prostředí.

•

Spojení obou těchto typů, kdy se žák na projektu podílí ve škole i doma.

podle počtu žáků dělíme projekty na:
•

Individuální

•

Kolektivní: a) skupinové
b) třídní
c) ročníkové
d) víceročníkové
e) celoškolní

•

Opět propojení obou typů, kdy se na projektu podílí celá skupina, ale
některé části jsou zadávány k řešení jednotlivcům.

podle množství času, které je projektu věnováno:
•

Krátkodobé projekty

•

Střednědobé projekty

•

Dlouhodobé projekty - vznikají zpravidla v propojení více předmětů a
zapojení více učitelů
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5. podle rozsahu dělíme projekty na:
•

„Malé projekty" - například Upečeme si dort

•

„Velké projekty" - například Jak se dělá chleba, kdy si žáci sami pěstují
plodiny atd.

6. podle způsobu organizace projektu:
•

V rámci jednoho předmětu

•

V rámci předmětů příbuzných-např.:matematika, fyzika

•

Mimo výuku předmětů

• Místo předmětů - zde jsou předměty zrušeny a nahrazeny jedním
ústředním (Coufalová J. 2006, Valenta J. 1993).
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4.2 Přednosti a úskalí projektové metody
Aby můj výklad nezněl příliš optimisticky, nadšeně a propagátorsky, bylo by
dobré zamyslet se nad tím, co projektová metoda přináší a jaké jsou její nedostatky.
Nejprve bych si dovolila soustředit se na klady projektového vyučování. (Coufalová J.
2006)

Jedním z obrovských kladů této metody je velká motivační síla, s níž se dá velmi
dobře pracovat. To, že je pro žáky motivace při práci velmi důležitá, víme již dlouhou
dobu. Je ale otázka, zda je k ní poskytnut vždy dostatečně velký prostor. V případě
projektové metody je tohoto prostoru dostatek, a proto je velmi důležité ho dobře
využít. Motivaci žáků ovšem nesmíme postavit pouze na značné atraktivnosti tématu,
neboť se jedná o motivaci, jež velmi rychle vyprchá. Dobrým motivačním činitelem se
z řady zkušeností ukázalo, když je projekt nějakým způsobem užitečný, ať již pro žáky,
učitele, školu či dokonce okolí. V takových případech žáci vidí úspěšnost a užitečnost
své práce a o to víc je baví. Dále bychom neměli zapomínat na motivaci, jíž docílíme
probuzením jejich poznávacích, výkonových a sociálních potřeb, a kterou pak můžeme
dále velmi efektivně využívat i v běžném vyučování. (Coufalová J. 2006)
Dalším pozitivním bodem je velká blízkost životní realitě, kdy žáci vidí
praktičnost osvojených vědomostí a dovedností a to, že je mohou v běžném životě
využít k řešení svých problémů. V tomto případě není školní vyučování vytrženo
z kontextu života, ale koresponduje s ním. Žáci nejen že zjišťují jak dané informace
využít, ale setkávají se i s tím, že jejich schopnosti někdy nestačí stejně tak jako
v běžném životě. To je motivuje k získávání nových, kterými daného cíle dosáhnou,
případně se musí smířit s neúspěchem. Žáci se učí využívat různé zdroje informací, učí
se lépe orientovat ve světě. (Coufalová J. 2006)
Velkým kladem projektového vyučování je značná míra individualizace. Učitel
při práci na projektu pozoruje a hodnotí žáky jako individua, nesrovnává jejich práci
v komplexu celé třídy, každý z žáků představuje specifickou roli v účasti a každý si tak
může připadat užitečný. Z třídy se vyloučí rozdělování na premianty a outsidery, neboť
každý článek řetězce má svojí váhu. Díky tomuto systému se žáci učí vzájemně
spolupracovat, tolerovat se a respektovat. Z tříd mizí posmívání se, protože žáci
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najednou vidí ostatní spolužáky v trochu jiném světle. Tento bod je velmi dobře
připravuje na budoucí život, kdy budou téměř všichni nuceni pracovat v určitém
systému, ve kterém se budou muset něčemu podřizovat a zároveň některé věci zase
naopak prosazovat. Této spolupráci se ale neučí jen žáci mezi sebou, ale i učitel a žák a
učitel s ostatními učiteli v rámci společné přípravy či komunikace. Ovšem nesmíme
zapomínat ani na projekty individuální, kdy sice žáci vzájemně nespolupracují, ale na
konci při vyhodnocení musí svůj projekt prezentovat a obhájit před ostatními, musí být
schopni přijmout kritiku okolí a konfrontaci. (Coufalová J. 2006)
Projekt nejen že se obrací k reálnému životu a učí žáky orientovat se v něm, ale
učí je i řešit problémy. V případě, že koncentračním jádrem projektu se stane problém,
učí žáky hledat různá řešení a vyvíjet různé aktivity k dosažení cíle. Žáci navrhují různá
řešení a vybírají vhodné varianty jak postupovat dál, učí se před problém postavit, ne
před ním utíkat. Zvykají si na situace, kdy v rámci řešení jednoho problému se náhle
vynoří další problémy, které je nutné řešit, uplatňují ve svém myšlení analýzu i syntézu.
To má za výsledek nejenom schopnost řešit problémy, ale zároveň se žáci učí tvořit, je
podněcována jejich fantazii a představivost, která je tak důležitá pro budoucí život a
schopnost člověka pružně reagovat na stále přicházející změny. (Coufalová J. 2006)
Dále projekty učí pracovat s informací, neboť na žáka kladou nárok pracovat
nejen s učebnicí, ale i s ostatními zdroji jako jsou tiskoviny, internet a další. Vyznat se
v přívalu informací je dovednost, která by neměla chybět žádnému člověku, ale je
otázka, do jaké míry se tím zabývá běžný studijní program. Projektová metoda
rozhodně ano! (Coufalová J. 2006)
Jedná se o přístup, jenž se nezaměřuje na rozvoj konkrétní dovednosti, ale
zaměstnává a formuje celou osobnost. Žáci se neučí pouze faktografické údaje, ale učí
se informace hledat, zaznamenávat, třídit, zpracovávat a ve výsledku je prezentovat,
diskutovat o nich, formulovat je. (Coufalová J. 2006)
Když má tato metoda tak obrovské množství přínosů a je v tolika ohledech lepší
než běžné vyučování, proč není více rozšířena? To jest otázka, kterou si jistě každý
alespoň jednou položil, proto nyní přejdeme k negativním stránkám projektové metody,
které brání jejímu komplexnímu rozšíření.
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Jedním z největších problémů proč projekty nefungují, je velká náročnost na
učitele. V tomto případě se absolutně mění postavení učitele ve třídě. Učitel nepředává
žákům zpracované poznatky, jež si mají zapamatovat, ale musí vytvořit prostředí,
v němž si k těmto poznatkům mají dojít žáci sami. Jeho úkolem je navodit ve třídě
atmosféru a podmínky, které žáky motivují k potřebě nového poznání. Učitel již
nevystupuje jako osoba nadřazená a autoritativní, ale jako partner žáka. Oba se v tomto
případě ocitají na stejné úrovni. Dále nejde o vedení hodiny klasickým stylem, kdy
učitel vykládá a žák poslouchá, v tomto případě ve chvíli, kdy se projekt rozjede, učitel
ustupuje do pozadí a funguje pro žáky jen jako opora v případě, že si nevědí s něčím
rady. Už není velitelem týmu, ale jeho spolupracovníkem a ne s příliš vysokými
funkcemi. Aby projekt fungoval tímto způsobem, je velmi náročná jeho příprava. Učitel
musí vše do detailů promyslet a připravit, aby se posléze mohl stáhnout do ústraní,
nechat žáky pracovat a mohl je pozorovat a blíže poznávat. Další důvod, proč musí být
vše velmi dobře promyšlené je, aby se v projektu mohl realizovat každý žák, ať už
slabší či naopak a jeho práce přitom měla smysl jak pro něj, tak i pro ostatní a zároveň i
pro projekt. Myslím, že celková náročnost, která je kladena na osobu učitele a jeho
osobní volno při přípravě značně ovlivňuje malé využití této doplňkové metody.
(Coufalová J. 2006)
Další věc, na kterou je při projektu často zapomínáno, je, že projekt je dělán pro
děti, nikoli pro úspěch a ocenění učitele, ředitele či školy. V první řadě musí přinést
význam a smysl žákům, kteří na něm pracují. (Coufalová J. 2006)
Dále učitel musí velmi dobře znát svou třídu, aby přišel s projektem, jenž žáky
zaujme, aby věděl, jak jednotlivé osoby zaměstnat a jakou míru odpovědnosti a volnosti
každému z nich svěřit. (Coufalová J. 2006)
Velkým problémem bývá, že životní situace nejdou ruku v ruce s učebním
systémem a už vůbec ne s poznatky žáků, a proto pokud je projekt neuvážlivě vybrán,
ztroskotá na vědomostech žáků, které podle osnov zatím nenabyly. (Coufalová J. 2006)
Dalším velmi zásadním problémem je velká časová náročnost v rámci učebního
procesu, a proto se řada učitelů brání tím, že projekt nemohou organizovat, protože
nestihnou s žáky probrat pomalu ani to, co je osnovami předepsané. Navíc v povědomí
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společnosti stále ještě panuje názor, že pokud se jejich děti neučí standardním způsobem
výuky, tak ve škole nic nedělají. Když zjistí, že paní učitelka snimi zkusila něco
nového, v jejich očích jen nechce nic dělat a tak je radši nechá hrát a to k ničemu není.
(Coufalová J. 2006)
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4.3 Jak připravit projekt
Projekt a jeho vlastní realizace se skládá z několika fází, které bych Vám nyní
ráda popsala, neboť se domnívám, že je velmi důležité vědět, jak v dané situaci
postupovat. Navíc si tím čtenář vytvoří i určitou rámcovou představu, jak složíte je
projekt vytvořit.
Nejprve bych chtěla zmínit Killpartickovu teorii. Ten tvrdí, že hlavní kroky
vytvoření projektu jsou čtyři: záměr, plán, provedení a hodnocení. Nyní již můžeme
přistoupit k bližší obecné charakteristice. (Valenta J. 1993)
V první fázi se musí vymyslet téma daného projektu. Zde je několik možností
jak může vzniknout. Téma může přinést učitel, který ho rozpracuje na delší dobu a vše
potřebné pro žáky připraví, nebo téma přinese učitel, žáci námět přijmou, rozpracují a
sami přicházejí s dalšími náměty, které je napadají, anebo s námětem přijdou žáci a
společně s učitelem ho dále rozpracovávají. Ideálním případem je třetí varianta, kdy se
jedná o projekt spontánní, při kterém jsou žáci přirozeně motivovaní kjeho
vypracování. Při zvažování tématu projektu bychom neměli nikdy zapomínat na to, že
projekt by měl vyjít ze života a v závěru by se k němu měl opět vrátit. Měl by se blížit
realitě a reálným skutečnostem. To ale neznamená, že v projektu by nemohla být
zapojena složka fantazijní. Zvláště u nižších ročníků základních škol můžeme fantazii
žáků velmi dobře využívat v případě motivace. Ale nikdy nesmíme dopustit, aby projekt
vyústil do světa fantazie. Při zvažování tématu nikdy nesmíme opomenout znalosti a
schopnosti žáků. Učitel by měl zvažovat, co se již žáci naučili, co se učí nyní a kam
budou směřovat v budoucnu, zároveň by měl dodržovat vertikální a horizontální
návaznost učiva. (Coufalová J. 2006)
V případě, že jsou tyto podmínky pro vytvoření námětu splněny, následuje další
část, která není nutná, ale zvyšuje motivaci žáků. Tou je tzv. brainstorming. Jedná se o
metodu, jejímž zakladatelem je americký psycholog A. F. Osborn. Jak to celé probíhá?
Učitel či žák přinese do třídy téma, které vymyslel a zbytek k tomu přidává náměty, jež
je napadají. Vše se zaznamenává buď na arch papíru či na tabuli. Nikdo nic nehodnotí,
nikdo nesmí dávat najevo svůj postoj. Čím déle tato fáze probíhá, tím odvážnější
nápady postupně přicházejí. Proto je nutné zvolit si dostatek času, aby měl každý
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možnost se projevit. Když je část tvorby ukončena, přijde na řadu krátká odmlka. Při té
se všichni zúčastnění zbaví nadbytečných emocí, které by při hodnocení jen překážely.
Ve fázi hodnocení si bereme jednotlivé náměty a přemýšlíme, co by nám v daném
projektu mohly přinést. Zda je jejich uskutečnění reálné či nikoli, zda budou mít nějaký
význam atd. Vše hodnotíme velmi citlivě a nesnažíme se hledat v nápadech zbytečné
chyby. Ze všech se vyberou ty, které se zdají být pro projekt užitečné a smysluplné.
(Coufalová J. 2006)
Následuje další krok v přípravě projektu a tím je promyslet si, jak dlouhý by měl
projekt být. Je nutné dobře zvážit kolik času projektu věnovat, protože pokud ho bude
příliš málo či naopak hodně, projekt nepřinese své ovoce. Obecně však delší projekt
umožňuje žákům větší rozmach, kreativitu, možnost pracovat precizněji, přicházet
s novými náměty. Dává větší svobodu a volnost v práci. (Coufalová J. 2006)
Když máme rozmyšleno, kolik času projektu věnujeme, musíme si vytvořit
základní osnovu celého projektu. Učitel by měl mít jasno, co je cílem projektu a k tomu
všechny žáky dovést, i když odlišnými cestami. Vzhledem k tomu, že při projektovém
vyučování mají žáci možnost volby a svobodného jednání, mohou postupovat i různými
způsoby. S tím by měl učitel počítat a připravit průběh tak, aby všichni žáci docházeli
při různém postupu ke stejným styčným bodům a hlavně ke stejnému výsledku. Při
promýšlení projektu dělají učitelé často velkou chybu, že se snaží do projektu vložit co
nejvíce prvků. To občas vede ktomu, že úkoly jsou nedotažené a řešené pouze
povrchně. Proto při plánování je dobré mít na paměti, že cílem projektu není zavalit děti
prací, ale rozšířit vhodným způsobem jejich schopnosti a dovednosti. (Coufalová J.
2006)
S vytvořením osnovy souvisí i materiální zajištění projektu. Každý učitel by si
měl velmi dobře promyslet, co vše budou žáci v realizaci potřebovat. Měl by být
schopen vytvořit dostatečnou materiální oporu, jak po stránce informativní (knihy,
časopisy, tiskoviny, internet), tak po stránce technické (všechny potřebné pomůcky,
počítač, kancelářské potřeby atd.). To, ale neznamená, že bude žákům připravovat
pomůcky a shánět materiály, které si mohou v rámci projektu obstarat sami. Dále by
neměl zapomínat na propojení s realitou v rámci různých exkurzí s výkladem
odborného pracovníka atd. (Coufalová J. 2006)
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Pokud jsou všechny potřebné náležitosti promyšleny a obstarány, můžeme
přistoupit k vlastní realizaci projektu. Při té zpravidla žáci pracují ve skupinách, které si
buď vytvoří samy prostřednictvím různých výběrových řízení, nebo je rozdělí učitel
v případě, že to realizace projektu vyžaduje. Každá skupina si zvolí svého mluvčího,
který komunikuje s učitelem, případně dalšími osobami a udržuje pořádek ve skupině a
její chod. V tomto okamžiku se již učitel stahuje do ústraní a nechává pracovat žáky.
Sám pozorně sleduje práci svých žáků, zda dochází k naplňování cílů projektu a vše
probíhá tak jak má. (Coufalová J. 2006)
Poslední fází je hodnocení. To ovšem neprobíhá jen na konci, jak jsme zvyklí,
ale i v průběhu práce, na konci jednotlivých etap či dní. Do hodnotícího procesu
nevstupuje jen žák, ale i učitel. Učitel se zamýšlí nad tím, zda projekt vytvořil dobře,
zda probíhá podle jeho představ, kde udělal chybu atd. Zároveň sleduje i žáky, jakým
způsobem se s prací vyrovnávají, jaké přístupy používají v řešení problémů, jak jsou
motivovaní pro další práci a jaké vědomosti a dovednosti si osvojili. Hodnotit žáky
můžeme známkou v případě, kdy odevzdají textové či obrazové výstupy, ale daleko
vhodnější a přirozenější je hodnotit žáky slovním hodnocením. Po každé etapě či
v závěru projektu by se všichni žáci společně s učitelem měli posadit a společně
diskutovat o úspěších a neúspěších daného projektu. Učitel by měl svými otázkami
typu: „ Co ses dnes naučil", „ Co ti nešlo?", „Co se chceš naučit?", „Jak se ti pracovalo
ve skupině?", „Co se ti na projektu líbilo?", „Co by si chtěl změnit?" přivést žáky
k hlubší reflexi své práce, měl by je naučit vzájemně se respektovat a poslouchat.
Zároveň by ale neměl zapomínat ani na hodnocení sebe sama a i sobě by si měl položit
řadu otázek typu: bylo téma vhodné pro žáky, podporoval projekt spolupráci, umožnil
žákům nové poznatky atd. Na konci každého projektu by mělo přijít závěrečné shrnutí,
v němž se vyzdvihnou klady i zápory dané práce, ocení se práce žáků a ukáže se smysl
celého snažení. Nikdy bychom při hodnocení neměli zapomínat na to, že nehodnotíme
jen výsledek práce, ale celý proces! (Coufalová J. 2006)
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5 Historie projektového vyučování ve výtvarné výchově
Projektové vyučování ve výtvarné výchově má své kořeny již v pedagogice
dvacátých a třicátých let 20. století, ale tehdejší možnosti nedovolovali plně využít
všech jeho možností. Znovu se tato myšlenka otevřela v sedmdesátých letech 20. století
a to na několika místech současně. Stalo se tak, neboť učitelé cítili potřebu zavést do
svého vyučování nové prvky, které by výuku oživili a obohatili. Tyto výtvarné řady a
projekty se snažily rozvíjet osobní aktivitu žáků, tvořivost, svobodný projev a vlastní
osobitý náhled na umění. Mimo to měly za úkol probouzet odpovědnost nejenom za
sebe, ale i za ostatní lidi a svět kolem. (Roeselová V. 1997)
Koncem sedmdesátých let předložila Hana Dvořáková a Leonid Ochrymčuk
studentům pedagogické fakulty v Brně požadavek důsledně koncipované výuky. Ti se
během svých pedagogických praxí pokusili požadavek splnit a pokoušeli se dané téma
či otázku řešit komplexně. Vše se zdařilo a tak vznikly první výtvarné řady na poli
české pedagogiky. (Roeselová V. 1997)
„

Ve stejné době dospěl k projektovému vyučování také Igor Zhoř, který

v osmdesátých letech vedl skupinu amatérských výtvarníků v Prostějově. " (Roeselová V.
1997, str.30)
K významnému kroku došlo též v Bratislavě, kde studenti Střední výtvarné
školy z atelieru Rudolfa Fily po ukončení studia nastoupili na základních uměleckých
školách, kde propagovali metodu řetězení úloh neboli projektového vyučování. Jejich
pojetí výtvarné výchovy bylo tak dobře propracované, že bylo v roce 1995 schváleno
jako učební osnovy pro výtvarné obory slovenských ZUŠ. (Roeselová V. 1997)
Rozvoj

projektové výuky velmi významnou měrou podpořilo zalození

celostátních přehlídek výtvarných oborů ZUŠ v roce 1983. Cílem těchto přehlídek bylo
sledovat vývoj výtvarné výchovy a sledovat a podporovat nové pedagogické myšlenky a
postupy. Tyto přehlídky se konaly každé tři roky a přinášely nové poznatky v oboru
výtvarné výchovy. Jednou z hlavních myšlenek, která se zde objevila a uplatnila, bylo
právě projektové vyučování. (Roeselová V. 1997)
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S postupem času se myšlenka projektového vyučování rozšiřovala na katedrách
výtvarné výchovy stále více. V devadesátých letech se projektové vyučování rozšířilo
nejenom na fakulty výtvarné výchovy, ale i na základní školy, kde se nejvíce používají
postupy Igora Zhoře a Hany Dvořákové. K výuce formou zřetězených celků ve výuce
výtvarné výchovy na základní škole dospěla v tomto období také Karla Cikánová, která
od té doby vydala řadu velmi hezky zpracovaných knih pro děti i učitele. (Roeselová V.
1997)
V současné době metodě projektového vyučování napomohly i nově vytvořené
rámcově vzdělávací plány, které dávají učitelům prostor a volnost ve výuce.
(Roeselová V. 1997)
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5.1 Výtvarné řady
„

Výtvarné řady jsou poměrně krátké a srozumitelné útvary, které rozvíjejí

kterýkoli námět, úsek učební látky nebo výchovný problém. Jedna úloha výtvarné řady
logicky navazuje na druhou a společně tvoří koncepčně promyšlenou linii kroků."
(Roeselová V. 1997, str.31)
Volnost a kreativnost výtvarných řad pomáhá rozvíjet hlavně smyslové prožitky
a emoce. Lze s nimi pracovat již s nejmenšími dětmi, což je i jedním z důvodů, proč
jsou populární mezi učiteli výtvarné výchovy na základních školách. Obrací se k nim,
ale i učitelé uměleckých škol kvůli jasnosti a přehlednosti, která podporuje hlubší
porozumění otázkám. Řetězení úloh rozvádí obvykle jen jeden stěžejní problém, a proto
není tak složité v plánování. Další výhodou je, že nevyžaduje velkou hodinovou dotaci a
lze s nimi pracovat i při celkové dotaci jedné hodiny týdně. Ty se postupně spojují
v jeden smysluplný celek a tím je možno oslabit negativní vliv malého rozsahu hodin
výtvarné výchovy. (Roeselová V. 1997)
Existuje několik odlišných typů výtvarných řad.
•

Výtvarný cyklus - má jeden společný námět, v jehož rámci hledá každý žák svůj
vlastní výtvarný nápad, který realizuje. Seřazením pak vzniká určitý cyklus prací
podložený společnou myšlenkou. Například vezmeme - li téma jaro, pro
jednoho žáka představuje pučení stromů, pro druhého klíčení rostlin, pro třetího
rození živočichů atd. Výtvarný cyklus vedle sebe klade jednotlivé varianty, žáci
je porovnávají, uvědomují si při tom odlišnosti myšlení každého z jedinců, ale i
odlišnosti ve zpracování a různorodost jednotlivých postupů. Žáci díky tomuto
postupu objeví motivy, které je před tím vůbec nenapadly, případně techniky,
které by pro jejich výtvarný nápad byly vhodnější. Je zde možnost přirozené
motivace k dalším pracím, proto se někdy stává, že výtvarný cyklus vyústí do
složitější formy výtvarné řady či dokonce do výtvarného projektu.

•

Metodická řada -

jejím základem je proces, který od známého východiska

dospívá řadou kvalitativních proměn k závěrečnému poznání nebo k řešení
výtvarného problému." Roeselová Jedná se například o postup od studijní kresby
a její stylizace k výtvarnému návrhu nebo k jeho provedení v materiálu.
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Metodická řada výrazně podporuje logické myšlení žáků a uvědomění si
návaznosti a nezbytnosti jednotlivých kroků dané práce. Učitel by měl po celou
dobu žákům vyzdvihovat význam vazeb mezi jednotlivými kroky, tak aby si
žáci dobře uvědomili souvislost mezi výchozími kroky a výsledkem. Tím si
osvojují systém práce, který se jim bude hodit nejen ve výtvarné výchově, ale i
v dalších činnostech.
•

Tematická řada - se hlouběji zabývá samotným námětem. Krok za krokem
zkoumá nějakou skutečnost nebo jev. Například tematická řada, jež se zabývala
dinosaury. Žáci zkoumali dinosauří vejce, přemýšleli, jak bude vypadat zárodek,
vymýšleli podobu dinosaura, jak bude vypadat prostředí, ve kterém žije,
charakterizovali jeho vlastnosti.
Srovnávací řady - patří mezi nejnáročnější a zároveň nejzajímavější přístupy ve

výtvarné výchově. Učitel sleduje zvolený výtvarný problém hned z několika pohledů psychologického, typologického, didaktického, vývojového. Při svém srovnávání hledá
prvky podobnosti

či

výrazné

odlišnosti

ve

způsobu vypracování

a přístupu

k výtvarnému problému mezi jednotlivými porovnávanými skupinami (chlapci x dívky,
mladší x starší žáci). (Roeselová V. 1997)
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5.2 Výtvarné projekty
Jedná se o složitou klenbu úloh často se složitým myšlenkovým obsahem. Každé
téma je obklíčeno různými pohledy hned z několika stran, čímž postupně vzniká složitý
obraz, který se snaží dospět k podstatě zvolené otázky. Hlavním cílem projektové výuky
je snaha o změnu myšlení žáků. Učitelé se snaží žáky dovést k mnohostrannému
pojímání světa. (Roeselová V. 1997)
Stavbu výtvarného projektu je těžké přesně popsat neboť je závislá na volbě
tématu a na způsobu uvažování učitele. Nejčastěji se východiskem projektu stává
seznamování se se zkoumanou skutečností, s jevem nebo výtvarným problémem.
Zpočátku využívá smyslových kontaktů, studijních kreseb, fotodokumentace nebo
ztvárnění odborných informací. Později se již ubírá svou vlastní cestou. Při práci učitel
využívá výtvarnou analýzu, emotivně zabarvenou motivaci a asociační myšlení. Pro
vnější tvar projektu je důležitá výtvarná poloha, v níž se pracuje. Zda je projekt více
kreslířský, malířský, grafický či sochařský. Každý učitel volí výtvarné techniky podle
svého osobního zaměření a toho, co je mu bližší. (Roeselová V. 1997)
Příprava výtvarného projektuje podstatně náročnější než příprava výtvarné řady,
a proto i déle trvá. Je nutné sestavit kaleidoskop jednotlivých motivů pro všechny
skupiny žáků tak, aby vždy obsahoval zřetelnou myšlenkovou linii. V jejím duchu pak
zvolit skladbu látky tak, aby odpovídala koncepci projektu a současně věku a
schopnostem žáků a zároveň aby byla pro všechny dostatečně zajímavá. Projekt musí
být koncipován tak, aby v průběhu umožňoval dílčí změny. (Roeselová V. 1997)
Výtvarný proces je zde ucelenější a sevřenější a podílejí se na něm různé
skupiny žáků. Umožňuje učitelům dobře kombinovat různé věkové kategorie, které si
vzájemně pomáhají při skládání velké mozaiky celého projektu. Někdy dochází i
k tomu, že se na řešení výtvarného projektu podílí všichni učitelé a žáci školy.
(Roeselová V. 1997)
Rozsah výtvarného projektu je velmi individuální a velmi nepodstatný. Nejde o
splnění určitého jasně stanoveného počtu dílčích projektů, ale o způsob pedagogického
přístupu k látce, o schopnost objevit dostatečně zajímavou myšlenku, o schopnost
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odkrývat stále nové a nové pohledy, spojovat je s hlubšími vazbami. Proto některý
projekt může trvat měsíc, jiný několik měsíců, rok i více let. (Roeselová V. 1997)
Skladbu výtvarných technik je nutné volit pečlivěji než u výtvarných řad, neboť
se jedná o dlouhodobou záležitost. Pokud by byly techniky zvoleny nevhodně, může
projekt působit jednostranně a nudně a žáky přestane brzy bavit, proto je důležité klást
velký důraz na pestrost při výběru. (Roeselová V. 1997)
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Praktická část
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6 Vymezení cíle
V praktické části jsem se rozhodla udělat výzkum, který se zaměří na pozorování
rozdílů mezi klasickým pojetím výtvarné výchovy na základní škole praktické a
projektovým vyučováním. Ve svém pozorování se budu soustředit na rozdíly v pojetí
výuky, přístupu učitele, přístupu žáků, efektivity jednotlivých metod v závěrečných
výstupech a přínosu pro žáky do běžného života.
Jako výzkumnou metodu jsem si zvolila metodu analýzy videostudie od PhDr.
Tomáše Janíka, kterou bych chtěla použít v zařízení s názvem Základní škola praktická,
základní škola speciální a mateřská škola speciální v Kladně. Zde bych chtěla za
souhlasu paní ředitelky Mgr. Taťány Semančíkové natočit osm vyučovacích hodin
výtvarné výchovy. Z toho čtyři hodiny projektového vyučování v sedmém ročníku
základní školy praktické a čtyři hodiny klasického pojetí výtvarné výchovy v osmém
ročníku základní školy praktické. Obě třídy budou natáčeny pod vedením jejich paní
učitelky

Mgr.

Zuzany
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Hrubé.

7 Charakteristika výběrového souboru
Pro svůj empirický výzkum jsem si vybrala komplex základní školy praktické,
základní školy speciální a mateřské školy speciální v Kladně, jež se jmenuje Korálek.
Tento komplex zařízení má v Kladně svou působnost od roku 1992, přičemž jeho
kapacita a specializace se stále rozrůstá pro širší skupinu handicapovaných dětí.
V současné době je ředitelkou Korálku paní Mgr. Taťána Semančíková a zřizovatelem
Statutární město Kladno. Celé zařízení sdružuje základní školu praktickou, základní
školu speciální, přípravný stupeň základní školy speciální, mateřskou školu speciální a
školní družinu. (Výroční zpráva o činnosti školy 2006/2007 )
Škola má v současné době jedenáct tříd, do nichž dochází 72 žáků. V rámci
jedenácti tříd je jedna třída specializovaná na autisty a jedna třída je vedena
prostřednictvím montessori pedagogiky. Celé zařízení se účastní řady kulturních a
sportovních akcí, v rámci ekologie pořádají spolu s ekologickým sdružením AVES
několikrát do roka eko - dny a různé projekty s ekologickou tematikou, každoročně
jezdí na hory, v létě na školu v přírodě, každoročně se účastní mezinárodního hudebního
festivalu Plumlov a pořádají výtvarné kurzy v rozsahu tří až sedmi dnů. V období
předvánočních prázdnin organizují prodejní aukci výtvarných prací a keramických
výrobků žáků. (Výroční zpráva o činnosti školy 2006/2007 )
Paní ředitelka je velmi otevřena novým pedagogickým směrům a metodám,
možná i proto má škola řadu pomůcek a dostatek učebních materiálů. Po celý školní rok
je uskutečněna řada projektů v různém časovém rozsahu.
Filosofií školy a celého učitelského sboru je: „Dosáhnout u handicapových žáků
takového stupně výchovy, aby mohli být zařazeni v co největši míře do života zdravé
populace. " (Výroční zpráva o činnosti školy 2006/2007, str. 3).
Nyní představím třídy, jež jsem si vybrala pro svůj empirický výzkum. Obě jsem
vybírala s pečlivým uvážením, aby se jednalo o co nejpodobnější vzorek. Přesto musím
podotknout, že se nejedná o reprezentativní vzorek, neboť naleznout dvě identické
skupiny se stejným počtem žáků, stejným podílem v pohlaví a typech postižení bylo
v mých podmínkách nemožné. Nakonec jsem se rozhodla pro 7. a 8. ročník základní
školy praktické, kde je přibližně stejný počet žáků a typy postižení jsou velmi podobné.
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Ve všech případech se vyskytuje mentální retardace, logopedické problémy a specifické
poruchy učení. K tomu se dále přidružují další konkrétní vady. Obě třídy se vzdělávají
podle vzdělávacího programu zvláštní školy č. j. 22980/97 - 22 a výtvarnou výchovu
v nich vyučuje paní Mgr. Zuzana Hrubá, jež je vede od počátku školní docházky.
Zde

uvádím

stručně

anamnézy jednotlivých

žáků

pro

lepší

představu

o

dokumentovaném vzorku. 7. ročník základní školy praktické navštěvuje pět žáků, z toho
čtyři chlapci a jedna dívka. Pro zachování anonymity a ochrany osobních údajů budu
uvádět pouze křestní jména žáků.
•

Karolína - lehká mozková dysfunkce, hyperaktivita, poruchy pozornosti,
logopedické problémy, dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie.

•

Míra - lehká mentální retardace, logopedické vady, dyslexie, dysgrafie.

•

Marek - lehká mentální retardace, logopedické problémy - mnohočetná dyslalie,
emoční a sociální nezralost, narušená schopnost koncentrace pozornosti,
atypický autismus s poruchami chování, hyperkinetický syndrom, sklony
k agresi.

•

Pavel - lehká mentální retardace, snížená kvalita koncentrace pozornosti,
logopedické problémy - dyslalie, dyslexie, dysgrafie.

•

Dominik - lehká mentální retardace, pracovní nesamostatnost, sociální nejistota,
snížená kvalita koncentrace pozornosti, zraková vada, dyslexie, dysgrafie.

Do 8. ročníku základní školy praktické dochází šest žáků, z toho čtyři dívky a dva
chlapci.
•

Klára - lehká mentální retardace, logopedické problémy - mnohočetná dyslalie,
narušená sluchová percepce, dyslexie, dysgrafie

•

Markéta - dětská mozková obrna, lehká mentální retardace, neurologická
problematika, logopedické problémy - dyslalie, dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie,

•

Petra

-

lehká

mentální

retardace,

asthma

bronchiale,

neurologická

problematika, hypotonie horních končetin, nejasné stavy alterace vědomí,
poruchy spánku, dyslexie, dysgrafie
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Věra - těžká mentální retardace, lehká mozková dysfunkce, atypický autismus,
chondrodystrofie, akutní lymfoblastická leukémie, achondroplasie, logopedické
problémy - dyslalie,

sykavkové asimilace, porucha fonetického sluchu,

měkkých a tvrdých slabik, délky samohlásek, dyslexie, dysortografie
Štefan - lehká mentální retardace, sluchová vada - používá sluchadlo,
logopedické problémy, dyslexie
Petr - lehká mentální retardace, vývojová dysfázie, těžká patlavost
s agramatismy, subdeprivace
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8 Metodický postup
Analýza videostudie je kvantitativní metoda, kterou zpracoval PhDr. Tomáš
Janík pracující na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jedná se o
metodu, jež používá videonahrávek vyučovacích hodin k jejich následné analýze a
vyhodnocení. Nyní bych představila obecně metodologii, od které bych přešla ke
konkrétnímu postupu své výzkumné práce.
Analýzu videostudie je možné rozdělit do tří větších celků. Prvním je příprava
videostudie. V této fázi je nutno si dobře promyslet cíle a výzkumné otázky, jimiž se
hodlám zabývat a podle nichž budu dále určovat zaměření výzkumu. Toto zaměření je
možné rozčlenit do dvou kategorií:
•

Zkoumání časové dimenze výuky (vyučování jako vytváření příležitostí k učeni)
o

V jakých formách se odehrává výuka a jaké je jejich časové zastoupení,

o V jakých fázích se odehrává výuka a jaké je jejich časové zastoupení,
o Jaké příležitosti k verbálnímu projevu učitele a žáků nabízí výuka fyziky.
•

Zkoumání obsahové dimenze výuky (vyučování jako didaktické ztvárňování
učiva)
o Jaké vzdělávací obsahy a v jakých souvislostech jsou ve výuce
tematizovány.
o Jak učitelé uvažují o probíraném obsahu a o jejich didaktickém ztvárněni,
o Jaké postupy učitelé volí pro didaktické ztvárňování probíraných obsahů
(Janík T., Miková M. 2006)

Pokud mám teoretickou konstrukci vypracovanou, musím si zvolit vhodný soubor pro
realizaci vlastního výzkumu, zkontaktovat ředitele školy a jestliže souhlasí, vysvětlit
své záměry daným učitelům a posléze i žákům, u kterých se bude natáčet. Přesně se
stanoví termíny, v nichž se bude natáčet a počet hodin, jež potřebuju. Před samotným
natáčením je důležité seznámit se s terénem, ve kterém natáčení bude probíhat, zjistit,
jak je uspořádaná třída, kam bude vhodné umístit kameru případně kamery, tak aby
pořízené nahrávky byly co nejkvalitnější. Dále pak přečíst si nějakou literaturu o
pořizování videozáznamu, tak aby se kameraman vyvaroval chybám, jež by mohly
ovlivnit kvalitu natáčeného materiálu. Tuto tematiku má velmi dobře zpracovanou právě
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pan doktor Janík ve své knize Videostudie - výzkum výuky založený na analýze
videozáznamu. Jedná - li se o výzkum většího rozsahu, je dobré vytvořit si časový plán,
tak aby bylo zřejmé, kolik mám na kterou etapu času, a co bude následovat. (Janík T.,
Miková M. 2006)
Když jsou splněny všechny tyto podmínky a je zajištěn materiál vhodný
k natáčení (kamera, kazety, stativ, fotoaparát, dotazníky, poznámkový blok atd.) mohu
přejít k druhé fázi, a tou je sběr dat. Do každé vyučovací hodiny je nezbytné přijít již o
přestávku a vše si předem připravit a nainstalovat, tak aby kamera byla spuštěna ještě
před zvoněním, aby kameraman zachytil vše od příchodu žáků do třídy až po ukončeni
hodiny učitelem a odchod žáků ze třídy, a tak aby co nejméně rušil klima ve třídě a
prostorové uspořádání. Na konci každé hodiny může učitel vyplnit dotazník
vypovídající o průběhu a typičnosti hodiny, jež je předem připraven, (příloha 7)
V případně nutnosti či pozdějších nejasností si kameraman dělá poznámky do
zápisového bloku. (Janík T., Miková M. 2006)
Ve chvíli, kdy je natočeno dostatečné množství materiálu, přecházíme
k předposlední fázi a tou je zpracování dat. V první řadě musím převést natočený
materiál na CD případně DVD, aby bylo možno pracovat s ním na počítači. Když je
materiál převeden, musí dojít k transkripci videostudie, tzn. převedení veškerého
verbálního projevu do písemné podoby s časovou dotací jednotlivých úseků projevu.
Transkript začíná ve chvíli, kdy učitel oficiálně zahájí výuku a končí v momentě, kdy
učitel oficiálně ukončí hodinu - nikoliv zvoněním. V případě, že se na zpracování podílí
více osob, musí být splněna inter - rater - reliabilita, neboli musí dojít ke shodě mezi
všemi osobami, které videozáznam kódují. V tento okamžik máme tři typy dat - data
pořízená na videozáznamu, transkripci videozáznamu a data z dotazníků vyplněných
učitelem, případně z příprav učitele na hodinu. (Janík T., Miková M. 2006)
Jestliže je transkripce videostudie hotova, následuje poslední fáze - vyhodnocení
výsledků a výstupy. (Janík T„ Miková M. 2006)
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9 Transkripce videostudie
Než přejdu k samotnému transkriptu, tak musím zmínit několik vysvětlivek k dalšímu
textu.
Označení

Vysvětlení

Příklad

U

učitel

U: Takhle ho budeš dělat?

ž

Žáci

Ž: Hm.

Ma

Martina (kameraman)

Ma: Promíchej to.

Š

Štefan

Š: Nůžky.

V

Věra

M

Markéta

P

Petra

K

Klára

Ka

Karolína

M

Marek

Mí

Míra

0

ostatní

0: Nemáš náhodou ty,

ten nůž

řezavej na koberec?

prodleva delší 3 sekund

U: Telefon je krásnej. ... To je
výzva. Vem si taky cvičnej papír.
Štefan! Cvičnej papír, tužka, tak. ...
Nejdřív

si

rozvrhněte

hezky

do

plochy, jak je ten předmět velký, kam
ho postavíte na té ploše, kam ho
nakreslím, aby se mi tam vešel.
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odmlka (mluvčí se sám odmlčí a Jo? Vezměte si palety, namačkejte si
naváže)

tam barvy, vezměte si hadry k tomu a
štětinový štětce - tvrdý.

w

přerušení mluvního aktu (jestliže U: A tady si to potom takhle \\
jedna osoba vpadne do výroku
osobě jiné, lomítko označuje
okamžik, od něhož mluví druhá

V: Čárkovat.
\\ čárkovat jako Markéta. Takhle. Cik
cak. Takhle a přes. A tady to samý.

osoba)

Takhle a přes. Ty žebříčky. Jo? Když
tak si to otoč \\
II

neverbální komunikace

Š: |Pískáni|

0

nesrozumitelné

U: A vlastně tam se to potom bude
točit. 0

9.1 Nástroje
00:00:00 U: Tak v dnešní hodině se děti budeme zabývat kresbou věcí. Navážeme na
to, co jsme dělali na konci školního roku, kdy jsme věci kreslili. Snažili jste se
zachytit jen tvar a trošičku světlo a stín. Tentokrát máte před sebou předměty, ktere
mají tvar složitější, jsou tam různá zaoblení, různé křivky a vašim úkolem bude,
dobře ten předmět pozorovat, dobře si ho prohlédnout, klidně si rukou jet po těch
liniích, kde je oblouk, kde je hrana a zkusit si už nakreslit ten předmět rovnou tuší a
zkusit si zachytit opravdu ten tvar. Jak ten předmět vypadá. Takže si teď vyberte
jednu z věcí, nebo klidně můžete dva dělat jednu věc, jestli se vám bude líbit jedna
věc oboum. Já vám rozdám zatím tuše a vy si můžete nejdřív na papír zkusit tužtičkou
pár bodů, které vám budou dál dávat ten předmět dohromady. Které vám budou
vodítkem. Když si tady vezmu cvičný papír - podívám se třeba tady na ty nůžky na
růže. Jo?! Tak vidím, kde jsou nejužší, když jsou otevřené. Přes to sou nejužší, tady
se nám rozšiřují. Tak bych si tam tužkou udělala body, jak sou ty kleště veliké,
poměřit si prstama, udělat si body, jak je velká ta část ostří, takhle. Tady se nám to
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trošičku roztahuje a tady můžu použít i osu souměrnosti, kterou sme se učili používat,
protože ty kleště jsou vlastně osově souměrný. Když se podívám podle osy, tak takhle
bych pak zachycovala ty nůžky. Jo?! Vy si tou tužkou na papír můžete udělat jenom
body. Kdo si není jistej a bojí se rovnou tuší, si může zkusit na cvičnej papír ten
předmět načrtnout tužkou, ale pak na čtvrtku budete pracovat rovnou dřívkem a tuší.
A nejdřív je důležitý si to dobře prohlídnout, osahat si to klidně, jak mi ta linie vede,
jak ta čára de. Tady de takhle, tady se zalomí. Jo, můžete si vyzkoušet potom i tím
dřívkem, že když jedu lehounce, je ta čára slabounká, když přitlačím, je silná. Kdo
bude chtít k tomu použít i perko, to znamená slabounkou čárečku, potom třeba na
stínování, šrafování, což sme se naučili, tak si může potom tady vybrat i perko.
Takže, vyberte si nejdřív věc, kterou budete kreslit. Dejte si ji hezky před sebe, ať jí
dobře vidíte. ... Můžete si jí podložit i kartony, abyste dobře viděli ty stíny, a tu věc
můžete kreslit i v různé poloze. Markéta si vybrala kladivo, tak může to kladivo
kreslit takhle, může si ho potom dát takhle nebo takhle se na něj dívám a může se ji
tam objevit víckrát na tom papíře, ale nejdřív si ho zkus pořádně prohlídnout a
nakreslit jednou v tý poloze, ve který budeš chtít.
00:04:06 M: Hm.

00:04:08 U: Jestli bude takhle, tak si ho podržíš, jestli bude ležet, tak ho musíš
nakreslit ležící. Pozor na to! Tak si di pro cvičný papír. Tužku máš.
Ty si si vybrala utahovák?
00:04:17 V: Hm.

00:04:18 U: Takhle ho budeš dělat?
00:04:19 V: Hm.

00:04:19 U: Nebo takhle?
00:04:20 V: Vleže.
00:04:21 U: Vleže? Vidíš to dobře takhle?
00:04:24 V: Jo.
00:04:26 U: No, tak dobře. Tak já ti ho dám aspoň vejš. Takhle jo?
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00:04:33 V: No.
00:04:34 U: Dobře. Tak si jdi pro cvičný papír. ...
Tak Petro, co ty děláš? ... Štefan?
00:04:50 Š: Nůžky.
00:04:52 U: Dobře. Telefon?
00:04:55 P: Hm.
00:04:56 U: Telefon je krásnej. ... To je výzva. Vem si taky cvičnej papír. Štefan!
Cvičnej papír, tužka, tak. ... Nejdřív si rozvrhněte hezky do plochy, jak je ten
předmět velký, kam ho postavíte na té ploše, kam ho nakreslím, aby se mi tam vešel.
00:05:34 Š: Já už mám.
00:05:35 U: To ti na to dávám, abys dobře viděl, odměřte si to dobře.
00:05:47 Š: Takhle nebo takhle?
00:05:52 U: Můžeš tam mít ty kleště víckrát.
00:05:53 Š: Jak to mám dělat?
00:05:54 U: No můžeš rovnou tuší, nebo si to můžeš předtim zkusit tužkou. Jak
chceš.
00:06:07 Š: Můžu dělat tužkou a pak to obtáhnout?
00:06:08 U: Ne! Rovnou tuší! Ale můžeš si to zkusit nejdřív tužkou, abyste si to
natrénovali. Pak to zkuste natrénovat tim dřívkem nebo perkem. Peťula tady ma
dřívko. Tady máš dřívko. ... Tak a dívám se, osahám si hezky ten předmět rukama.
Podívám se, kde je drsný, kde je hladký, kde sou vroubky. To se nám tam všechno
musí objevit. Kde má hladký povrch, kde je dřevo, kde je kov. To by na tom obrázku
taky mělo být poznat, protože dřevo vypadá jinak než kovová část toho, té věci.
00:07:14 Š: Je to silný nebo slabý?
00:07:15 U: Ne je to dobrý. Tak si vem silný i slabý. Obrys klidně můžeš udělat
silnější čárou, šrafování slabší čárou.
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U toho telefonu by šla použít taky osa soumémosti. Když si to rozdělíš osou
souměrnosti, () tak vlastně si to samý přenášíš.
00:07:44 Š: Jo takhle, seshora to budu dělat.
00:07:47 U: Vlastně to samý si přeneseš na druhou stranu, |Šepot| budeš to mít osově
souměrný.
00:08:20 P: Aha.
00:08:22 U: Ale jak chceš. Můžeš i od oka. Já ti dám větší ten papír, protože ta
čtvrtka bude taky větší. ... Kdo bude mít pocit, že už ví jaký ten tvar je W
00:08:35 Š: Játoneumim.
00:08:36 U: \\ že ho zvládl.
00:08:40 Š: No!
00:08:42 U: Včera si dělal daleko složitější věc a šla ti. Tak si to dej tak, abys na to
viděl.
00:08:58 Š: To je ono?!
00:09:12 U: Počkej, já přemýšlím.
00:09:17 Š: Můžu to dělat tady s tim?
00:09:20 U: Cože?
00:09:22 Š: Můžu tady s tim dělat?
00:09:23 U: Na to? Určitě! Ty si to nezkusíš tužkou? Rovnou puděš?
00:09:27 Š: Asi rovnou.
00:09:28 U: No, tak si dělej rovnou. Podivej, ty kleště sou osově souměrný. Když se
podivám, tady je ten střed, tady je ta matka, jak to z toho de. Takhle to z toho de. A to
samý na druhé straně. Pak, když to spojim, tak to de skoro stejně. Tady se to rozširuje
a není to úplně souměrný. To de takhle. Takže takhle podle osy souměrnosti si to
bodikama naznačím a pak už to jen obtáhnu.
00:10:27 Š: Budu dělat rovnou.
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00:10:28 U: Když chceš dělat rovnou, dělej rovnou. Nechceš větší ten papír? ...
No a co je to tady? Tohle. Tady má tu rukojeť a tady to z toho vychází, takhle se to
zužuje.... Aha! To je dobře. Ale tohle sem nepatří. Zkus to ještě jednou.
00:11:16 Š: Já to neumím.
00:11:18 U: Věruško, dívej se na to, narovnej se, když se na to dívám takhle, tak
vidím tu šroubovici, tu, co na ní budu naznačovat ty vroubečky, tu vidím, potom
vidim to, v čem drží, v nějakým kroužku a takhle se mi to dozadu roztahuje. Je to tak?
00:11:44 V: Hm.
00:11:48 U: Tak, takhle to zkus nějak vytvořit.
00:12:03 Š: Do prdele!
00:12:04 U: Štefane, zkus to nekomentovat a snažit se!
00:12:04 Š: Co?!
00:12:06 U: Zkus to nekomentovat a snažit se.
00:12:22 Š: Takhle?
00:12:23 U: Ano! Dobře! A klidně si tam udělej ty bodiky, aby si viděl, kam ti to
potom pude. Jo? Podívej! () Pozorně se dívat. To, je to důležitý. Kudy ta čára vede,
dělat jí souvislou, nepřerušovanou.
No, vidíš, Markéto, to už je lepší, ale kde si vzala tu špici. Kde jí vidíš? Když se
podíváš, hele, na to kladívko, vono je takhle a takhle se zešpičaťuje, že jo?!
00:13:13 M: Hm.
00:13:30 Š: Ty vole!
00:13:31 U: () Tady se to zužuje, tady a tady. Jo?!
00:14:39 M:Hm.
00:14:40 U: Tak, jak ste si to dobře postavili, tak na to musíte dobře koukat. ... Dobře
Petruš! Fajn!
00:15:04 Š: Můžete jít sem na chvíli, pan čelko?
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00:15:05 U: Ano!
0:15:06 Š: Já nevim tohle, no to.
00:15:11 U: Co jak máš, co s tim chceš udělat?
00:15:12 Š: Tady to!
00:15:13 U: Jak to vede?
00:15:16 Š: No!
00:15:17 U: Tady to vede, tady to mělo být trošku širší, ta špička a tohle vede takhle.
Jo? ...
No, to poměřování je dobrý Petruš, to když se naučíš, tak ti to hodně ulehčí práci,
potom až se to naučíš. Ze začátku to vypadá hodně složitý, ale není to. Je to jenom
cvik.
00:17:04 Š: Ty vole, to sou nůžky! ... Mě to už nebaví. |Šepot|
00:17:26 U: No, výborně. Výborný je to! Akorát příště, Štefan, příště si uvědom, tady
ta část je podstatně silnější, tady ta matka, teď když jí tam budeš chtít udělat tu
matku. Já ti jí udělám vedle, aby sis jí mohl udělat sám.
00:17:58 Š: To je špatný tohle to!
00:17:59 U: Co je špatný?
00:18:00 Š: Tohle.
00:18:01 U: Ale není. Není to úplně špatný, je to první trénink. A ta matka je takhle,
podivej!
00:18:15 Š: Já to mám slabší.
00:18:16 U: Ty to máš slabý, tak ta matička bude maličká. Chceš ještě jednu?
Kdybysi si to poměřil, jak sem řikala.
00:18:33 Š: Já to neumim takhle.
00:18:34 U: Tady se to takhle zešikmuje do plochy, ty kleště maj bok. Tady by se mi
potom ta matka vešla, no.
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00:19:08 M: Pani učitelko!
00:19:09 U: Já sejdu podivat, hned Markétko!
Tak buď to tam udělej maličkou, nebo to udělej nové.
00:19:22 Š: Serunato!
00:19:23 U: |Šepot| Jo, takže si vezmeš jinej papír, nebo budeš dělat jinou věc?
00:19:33 Š: Ne, já to dodělám!
00:19:38 U: Tak to dodělej! Dodělej si tohle, podivej. To, že se ti to bude zesilovat,
tak to zesílíme do černá. Jo, to je ten bok těch kleští. Vidíš to? Tak si to tady klidně
zesil do černá. Podivej. ... Nebo štětečkem. Jo? Tady zase. Tady máš tu plochu a
bude vypadat takhle. () Až to uděláš černý, tak to budeš mít zesílený a tu matičku
k tomu dáš. A teď hodně pozoruj tohle to. Dodělej si ty černý boky. ...
No paráda. Moc pěkný to je! Já myslim, že můžeš začít rovnou tuší. Co? Je to těžký
no! Těžký, ale pěkný! Já ti to podložím, aby si viděla pěkně na ten ciferník. ... Vidis
teď pěkně na ten ciferník?
00:21:37 P: Hm.
00:21:43 U: Budeš ještě zkoušet?
00:21:48 P: Hm.
00:21:49 U: Tak si to ještě vyzkoušej.
Teď je to paráda Markétko, krásný.
No! Věrka bezva. Krásný! Pak tady hezky udělat ty vroubky na tom šroubu. Takže jo!
Chcete dřívka nebo perko?
00:22:05 M: Perko.
00:22:06 V: Dřívko.
00:22:07 U: Dřívko. Dobře, jenom ty slabounký čáry tim perečkem slabým. Jo, takže
Věrušce můžu dát menší. Ne, dám vám stejný. Můžeš si jich tam nakreslit třeba víc.
V týhle poloze, v týhle. Že jich tam bude víc. První bude rovně, pak ho uděláme
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našikmo. Tak Markéta taky. Začne kladivo našikmo a pak třeba uděláme další. ...
Dřívko máš? Tuš máš. ...
Markétko, určitě ne z tý tlustý strany. Otři si ho, já ti podám hadr a dělej to tou slabší
stranou. Ano!?
00:23:20 M: Hm.

00:24:43 P: Pani učitelko!
00:24:49 U: Hm. Výborně! Takže čtvrtka,... tady máš dřívko.
00:25:15 Š: Pan čelko!
00:25:16 U: Perfekt! Tady už to neobtahuj. Teď si vem slabý perko, slabší nějaký asi
tohle, nebo nějaký, který dobře píše. Takže máš dřívko a i perko na nějaký ty
drobnosti. ...Jo, tim udělej tohlecto. Ono to není jako v čáře. Jakoby, jako má krunýř
pásovec. Takhle to na sebe navazuje. Vidíš, jak jdou ty čáry? Jsou vlastně vsazovaný
do sebe, ale v týhle ploše, takže když si to tady naznačím tuší, abych věděla, čeho se
držet, tak si tam ty oblouky začnu vykreslovat. Vidíš to?
00:27:05 P: Pan čelko? Můžu tam mít tu osu?
00:27:06 U: Ne, to teď děláš už bez toho, nebo si ji tam udělej jen tužkou. Jenom jako
vodítko. Jestli ti vyhovuje tohle značení, tak si klidně tu čáru udělej. Jé, tak já ti dám
novou. Klidně si tam tu čáru udělej, nějaký bodiky, jak to bude veliký. () Ten telefon
se ti rozbíhá takhle a pak se ti zase sbíhá. () Víš, co, všechno je to ve cviku. Když si
začala dělat ty lidi ()
00:28:30 M: Pani učitelko? Mám udělat černý i tak jak je?
00:28:32 U: Ukaž, už se du podívat. Markét, to kladivo je takhle dlouhý? Je až sem?
|Smích| Jak si ho natáhla? To nevadí! Vybarvit černě ho chceš?
00:28:51 M : N o .
00:28:52 U: Já bych ho vybarvila. A je to všude stejně černý, nebo je to někde
světlejší? Přivři si oči, přimhuř si oči a podívej se, jestli je to všude stejně černý.
00:29:07 M: Jo.
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00:29:08 U: Jó jo? Tady je to stejně černý jako tady?
00:29:10 M: Ne, ne.
00:29:12 U: Kde je to tmavší?
00:29:13 M: Tady.
00:29:16 U: Tady je to tmavší a tady je to úplně světlounký. Že jo? Víš, jak to
uděláme, aby to bylo různě černý? Ty máš málo tuše. Počkej, já ti přinesu.
00:29:28 Š: Takhle?
00:29:39 U: No pěkný! Takže tu matku teď vytvoř. Ten šroub. Povol nám, prosím tě,
to víčko.
00:29:40 Š: Tuhle?
00:29:43 U: Ano. Povol nám, prosím tě, to víčko.
00:29:45 Š: Jo.
00:29:48 U: Co to je?
00:29:50 P: Tohle.
00:29:50 U: Co?
00:29:51 P: No tohle.
00:29:52 U: To bílý?
00:29:52 P: No.
00:29:59 U: Jo, hele, když tadyhle bysme to mohli úplně začernit. ... Chceš štěteček?
00:30:27 M: Ne.
00:30:28 U: Nahoře budeš dělat přes sebe jen čárky, že to bude tmavý, ale ne tolik.
Jo? ...Vidíš?
00:30:47 M: Hm.
00:30:48 U: Takovýhle žebříčky přes sebe. Tamto vyplň celý a no to je velká krása. Pozor na to, když tak si dávej papírek. Tady si utrhneme od Petry
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a podkládej si ruku, aby sis to z b y t e í n í nerozmazala. Od Markéty si p u í í m e perko a
tadyhle ty šroubeíky, podívej, si budeme kreslit troehu do obloutku. V,dis tam ty

čárečky?
00:31:24 V: Hm.
00:31:25 U: Protože ten šroub je kulatej. Jo?
00:31:31 V: Jo.
00:31:33 U: Moc hezký.
00:31:35 Š: Pani učitelko!
00:31:36 U: Moc pěkný! Zase když si přivřu oči, kde je nejvíc tma?
00:31:46 Š: Tady vtom.
00:31:47 U: Tady a tady. Takže teď bysme si mohli vzít slabý perko a zkusit si tohle vyšrafovat jo? ... Prostě vyšrafovat. Jo? Prostě vystínovat. ...
Petra výborný! Výborný! A klidně si na tyhle slabý čáry () vem perko. To sluchátko
mělo bejt () slabší. Rozumíš?
00:35:00 P: Takže to samý?
00:35:01 U: No to samý i tam. ...
Krásný, ale pokus se nevyjíždět. Tady to pak zabělíme.
00:35:14 M: Hm.
00:35:17 Š: Takhle?
00:35:18 U: Hm. Krásný. Možná tady to až nebudeš stínovat?
00:35:27 Š: Já nevim.
00:35:28 U: Možná bysme to ještě mohli zatmavit víc. Vidíš? Takhle. A tadyhle
bysme udělali jen tak malounko ().
00:35:56 Š: Až kam?
00:35:57 U: No po celý tý dýlce.
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00:36:00 Š: Tady to nebude, jo?
00:36:01 U: No, jak ehceš. Buď bys to musel udělat tady to hodně tmavý, jak to
ztmavuju, a tady to míň tmavý, nebo

opravdu

jenom.

I

když mohli bysme možná. Jo.

... čím máš větší ty mezery, tim je to světlejší, takže když tohle budeš mít tmavý, tak
tady, když budeš mít řidší ten plůtek, tak to budeš mít světlejší. Takhle až dolu, ale
jen řidce.
00:36:57 M: Pani učitelko!
00:36:58 U: Ano! Určitě ano, to jde takhle došikma, ale pozor na tohle to, ať se to
tam nedělaj ty kaňky. Protože pak se ti to roztříští, to, co si měla světlejší. Tady by to
chtělo ještě uzavřít (). ...
No krásný, Věruš. Výborný! Teď si zavři oči a zjisti, kde je to nejtmavší. Kde je tam
tma?
00:37:42 V: Tady.
00:37:43 U: Tady po straně?
00:37:44 V: No.
00:37:45 U: Tadyhle a pod tim a tadyhle. Takže, hele, mi musíme udělat ještě ten
bok. Že jo?!
00:37:56 V: Hm.
00:37:57 U: A tady si to potom takhle \\
00:37:59 V: Čárkovat.
00:38:00 U: \\ čárkovat jako Markéta. Takhle. Cik cak. Takhle a přes. A tady to samý.
Takhle a přes. Ty žebříčky. Jo? Když tak si to otoč W
00:38:20 V: Hm.
00:38:21 U: \\ aby sis to nerozmazávala. Dělej si to tady a pak tady.
00:38:22 V: Hm.
00:38:25 U: No krása! Vidělas to?
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00:39:43 Š: Takhle?
00:39:43 U: No. Aby to bylo hlavně řídký, nemusím je zatáčet ty čáry. Prostě je
dělám jen dál od sebe. Nezačerňuj to tolik. Vidíš? Takhle vlastně.
Pokračuj, co tam máš za čáry všude.
00:40:16 Š: To je celý jo?
00:40:17 U: No, určitě ne, když je to celý kovový. Tady bych to nechala světlejší a
udělala to jen ztý jedný strany. Tady je to vlastně jenom tady dole. ... Tady se to
blejská nahoře. ... Udělej to jen při tý vnitřní straně, tady si nech světlo. A tady si
nech světlo na tý levý straně.
No, tady je to úplně celý černý. To můžeš klidně vybarvit. Chceš štětec? ...
No, krásný. A snaž se normálně táhnout.
00:41:37 V: Jako takhle rychle?
00:41:38 U: Normálně to táhni přes to.
00:41:45 V: Hm.
00:41:49 U: Rychlý čárky a zase si to natoč, ať si to nerozmažeš.
00:41:52 V: Jo.
00:42:20 U: Hm. A tam bude potom ten stín.
00:42:21 P: Hm.
00:42:31 U: A vlastně tam se to potom bude točit. ()
Nebylo by to lepší tim štětečkem? Dělá se ti to dobře?
00:42:51 M: Hm.
00:42:54 U: Hotovo, Věruš?
00:42:56 V: Hm.
00:42:56 U: Ukaž! Krása! Krása, krása! Ještě to ale budeme muset dodělat.
00:43:08 V: Hm.
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00:43:12 U: Když na to koukáme takhle z boku, tadyhle musíme udělat i tuhle stranu.
Tady.
00:43:30 Š: Už to mám.
00:43:38 U: Hm. ... Můžeš si dojít na záchod, pro kapesník si můžeš dojít. Můžeš. ...
Prosím vás, teď máme mít přestávku, ale protože jedeme bez přetávky, můžete se
napít nebo jít na záchod. Klidně se protáhněte, narovnejte, když vás bolí ruka, tak si
odpočiňte.
00:44:55 P: Pan čelko!
00:44:56 U: Mně se to moc líbí!
00:44:57 P: Mně ne.
00:44:59 U: No, tobě se to ale nikdy nelíbí. Mně se to líbí, akorát musíš, jestli je
tohle ten kraj, tak když už si ho dělala těma silnýma čárama, takhle to sem moc
nepochopila. Co je to? Tohle?
00:45:28 P: Ne tohle.
00:45:30 U: To měla být až dolu.
00:45:32 P: No.
00:45:36 U: Takže jak tam chceš udělat ještě tohle? Pod to jo?
00:45:37 P: No.
00:46:03 M: Pani učitelko!
00:46:05 U: No.
00:46:13 Š: Já už to mám.
00:46:14 U: Já vim, že už to máš. ... Ještě budeš dělat další. Můžeš si dělat na tom
piánu. Ták, krásný! Teď to vystavíme, pak si o tom budeme povídat. Ještě si to
podepiš. Tužkou, malým písmem.
Tak Věruš, teď si to vem a dej si to do jiný polohy, nebo tam chceš jinou věc přidat.
Udělat k tomu. Chceš ještě dělat jinou věc nebo tenhle ten? Něčim si to založíme.
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Tak. Nebo si to otoč, \\
00:47:14 V: Tenhleten.
U: \\ že bysme ho postavili jinak, třeba takhle. Tak počkej, to budeme muset o něeo
opřít. ... Něčim si to založíme. ... Tak. 0 Nebo si to otoě, klidně takhle a děle, s, ho
tady, ať si to nerozmažeš. ...
Ty tady chceš dokončit ten nástroj. Jakoby ho dodělat.
00:48:22 Š: Jo.
00:48:23 U: Takže si to dodělej. A je to pod tim černý pod těma klapkama, takže by
to asi chtělo taky obtáhnout.
00:49:02 Š: To bude blbý.
00:49:03 U: Cože? () Tak si odpočiň chvilku. Můžeš odpočívat. () No, dodělej si ty
klávesy. Aby bylo vidět, že každá ta klapka, to není plíšek, že jo? Ona je hranata.
Vyšší, tak tam musí být delší ta čára. Teď si odpočiň, protáhni se, dojdi si na záchod.
Tak a teď si ho dáme do jiný polohy, to kladívko jo. ...
No, nádhera! ()
00:51:51 M: Pan ěelko, můžu dělat taky tohle?
00:51:54 U: Já hned přijdu. ... Tak ukaž, jdeme dál. Copak si chtěla, Markétko?
00:52:34 M: Taky tohle.
00:52:36 U: Můžeš, ale musíš počkat, až to Věruška dodělá. Udělej ještě jedno
kladivo zatím. Anebo, podívej, co tu máš ještě věcí! Máš tu krásnej klíč, máš tady
pilku, hoblík, tenhle krásnej. Nechceš ten hoblík?
00:53:00 M: Ne.
00:53:03 U: Nebo můžeš udělat vodový barvy třeba, tady máš odevřený vodovky. Ty
by se dělaly hezky. Takhle je odevřít. Podívej!
00:53:18 M: Hm.
00:53:19 U: A zase, než ti to uschne, můžeš si to zkusit. ... A pozor na tu šikminu.
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Leží takhle šikmo a i otevřený budou takhle šikmo. Pozor na to! .. .
Dávejte si taky pozor na to, aby všechny ty čáry nebyly stejný. Kde je světlo, aby
byla slabší. Kde je stín, byla tlustší. Pozor na to, že se musí dělat plynule, ne
přerušovaně, hezky táhnout ty čáry.
Markétko, 0 ti dám větší papír, když to děláš stejně velký. Musí to být tlustší, aby se
ti to tam vešlo. Alespoň dvě řady těch barev, a kdyžtak si je tam nakroužkuj. Kolik
jich tam je? 1, 2, 3, 4, 5, 6. () Nejmíň. A pozor! Ta krabička je takhle. () Vidíš to? ()
00:56:20 M: Hm.
00:56:22 U: Nic Věru. To samý ta krabička, ona neni jenom jedna čára, to jsou dvě
čáry. () Je to tak? ()
00:56:57 M: Hm.
00:57:15 U: Petruško, nějak se ti rozjíždí ta šňůra. A proč si tam nezachytíš taky ty
oděrky? () Tohle. Tady by to chtělo třeba. () Víš jak? ...
Krása a co tady tady není už nic. Žádnej konec piána? To končí klapkou?
00:58:41 Š:No.
00:58:42 U: Opravdu jo? Tak si dodělej tady, co bude.
00:58:51 Š: To nevadí?
00:58:52 U: Ne pak si doděláš pozadí. To uděláme křídama. Dodělej si ten hořejšek.
Snaž se nerejt. Slabounce. Chceš dělat rovnou?
00:59:13 M: Hm.
00:59:17 U: Už víš jak, viď. Ktomu kladivu? Nebo? Jo ke kladivu, ať si povídá
kladivo s vodovkama. A jak bysme je položili? Trošku jinak. Asi takhle. Nemusej se
ti tam, Markét, vejít celý. ... Můžeš si je tam tvořit rovnou. Když tak si tam nejdřív
udělej ty kolečka, aby ti to vyšlo.
01:00:14 Š: Takhle?
01:00:18 U: To je všechno mezitím černý, jo?! To můžeš udělat vodovkama.
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01:00:26 Š: Vodovky?
01:00:28 O: Jestli je to ěemý, tohle všechno okolo, tak mižeš vodovkama a nějak to
odstínovat, nebo to m 4 í e 5 odstínovat pastelama, nebo uhlem. Jo7 Nebo štětcem, tus,
klidně. Musíš tam mít nějaké pokračování.
Vyšlo ti to?
01:00:57 M: Hm.
01:00:58 U: Vyšlo. Tady máš nějaký šišky místo koleček. Hezký je to, snaž se
dodržet ten kruh. Když je to pravidelné, mělo by to být pravidelné.
Hezký! Krásný, Petro, Krása! Teda!
Tempo, jasně. Ale to nemusíš tam tohle všechno dělat. My budeme dělat, jak ti ty
ruce běhaj po piáně. To je ten záměr. To tam pak budeš tisknout. Ale tak to tam nech
už, když to tam chceš mít. Já říkám, že si tam nemusíš dělat žádný zbytečný detailky,
ale tu plochu rozlišit barevně, chceš tuší nebo čim to zabarvíš?
01:02:06 Š: Já nevím.
01:02:07 U: Křídama.
01:02:23 Konec kazety
00:00:00 U: Jo musím jít do černý a bílý. Tady už nic. Takhle ubírám, až sem na bílý
barvě. Tady taky, nesmí tam být vidět ty čáry, žádnej přechod, hele. Jo? ...
Hm. Ano! Krásný! Věruško, fajn! Kdepak máme ten stín, ale tady nevidim žádný
kolečko, kterej si dělala? Tenhleten.
00:00:58 V: No.
00:00:59 U: Takhle?
00:01:00 V: No.
00:01:02 U: Tady by mělo bejt vidět to kolečko. Vidiš to? Ten šroub je takovej
tlusťoch.
00:01:12 V: Hm.
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00:01:14 U: Dobrý, mě se to líbí. ... A podívej z téhle strany je tmavší, než z téhle.
Vidíš? 0
00:01:52 M: Pan čelko!
00:01:56 U: Kaňka? To pak zabělíme. Dávej si na to pozor, nebo si ber ten Takhle ne Štefane, takhle ne. Takhle přeci. Vždyť si měl špičku. Spojuju ty čáry,
netáhnu to. Pak ti vyleze vše, co máš na lavici. ... I když mohli bysme, to by
nemuselo bejt vůbec špatný. () Ale mohli bysme tam přidat. Tady musí být
nejčernější. Zkusíme, jestli tady není ta pastelka, ta dělala černější barvu. ... Chceš si
odpočinout?
00:03:30 Š: Ne.
00:03:51 U: Hotovo?
00:03:52 V: Ne.
00:03:53 U: Ještě děláš, tak jo. ...
Víš, co by bylo hezký? Kdyby si ktomu telefonu udělala telefonní seznam. ()
Kroužkovej notýsek. Podívej, to je přesně ono. S těma kroužkama. () Vidíš to? To je
krásný, ne?! Udělat to třeba jen takhle. Hele! ... ()
Ano. Dobře. Co to je tady?
00:07:32 M: To sou ().
00:07:34 U: Co to je tohle?
00:07:35 M: Tohle, (ukáže tu věc)
00:07:37 U: No, ale to už nevidím. Vlastně vidíš, ale jen takhle. () To nevadí, že ti to
sjelo. Pokračuj dál.
Tak, takže mi tohle zabarvíme taky. Všechno, aby si si zakryl tyhlecty, můžeš si
vybírat barvy, jaký chceš. Ty ruce přes to stejně budeš dělat tak, aby ti vynikaly. Kde
máš černou? Možná tam, kde máš ty kaňky, použij zase tu tmavou, příště uděláme
noty nějaký. Ty si tam nalepíš a tady pak už budou ty ruce. A tady si opravdu můžeš
míchat barvy, jaký chceš přes sebe. Jo? Nebo kdyby si si výstřih houslovej klíč, tak
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by si si ho tam mohl vyfrotážovat. Dělej si jenom to pozadí a příště už budeme dělat
tu koláž.
Hotovo Věruško?
00:08:52 V: Hm.
00:08:53 U: Takže prosím vás, dodělejte to, co máte rozdělané. ...
Dodělej si tam ty kroužky hezky.
A pak si povíme o tom, podíváme se na to, uzavřeme si dnešní práci, ano?
Věruška se podepíše tužkou obyčejnou do pravého rohu, odnese si výkres tady na
výstavu. ... ()
Tak Věruš, můžeš si uklidit. Perko dej tam, kam patří, papíry cvičný do pytle. Tohle
tam můžeš šoupnout taky. ... Tak a posaď se zatím, než dodělaj ostatní. ... ()
Stefan si uklidí místo taky. ...
Tak ještě máme chviličku.
00:12:45 Š: Kde patřili? ... Můžu si jít umýt ruce?
00:13:17 U: Ano můžeš. ... Pozor, ať si nerozmažeš ty ... No paráda! Pěkný je to! ...
Krásný, Markéto. Tak hotovo.
00:14:45 P: Hm.
00:14:46 U: Ještě budeš dělat něco? Ty dny. Můžeš si dodělat ty dny klidně ještě.
Hotovo. Fajn. ... Takže to můžeš tady dole podepsat tužkou, ... přilepíme to nahoru,
abychom to měli všechno na očích, abyste si to mohli všichni porovnat a prohlédnout.

Tak běžte si umýt ruce, kdo ste dokončil. ... Věruš, umej si ruce. Podíváme se, co
jste vytvořili. ... Petra je hotová? ... Tak pojďte všichni sem k nástěnce. Pojďte sem,
ať na to všichni vidíte. Věruš, pojď sem blíž. Blíž, blíž, blíž. Pojďte všichni sem ke
mně. Tak co jsme měli dneska za úkol? Co bylo naším úkolem? Co bylo naším
úkolem na těch věcech, když si vezmete do ruky svoji věc. Čí bylo kladivo?
00:18:38 M: Moje.
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00:18:39 U: Markétky.
00:18:42 U: Čí byl tady ten utahovák?
00:18:43 V: Muj.
00:17:43 U: Věrušky.
Štefan si vezme ty nůžky na růže, Peťula, telefon. Tak si ho vem do ruky taky. Tak.
Co jsme měli za úkol? Co bylo nejdůležitější? Zachytit co?
00:19:16 P: Tvar.
00:19:18 U: Tvar, ano, a linie a čáry z kterých se skládá ta věc. A ten složitej tvar, ty
obliny a zákruty a rovný čáry. Myslíte, že se nám to povedlo? Co si myslíte, ze je
nejlepší obrázek? Štefane, co se ti líbí nejvíc ze všeho? Co si myslíte, že se nejvíc
povedlo?
00:19:45 Š: Stejný.
00:19:46 U: Věruš, co je nejlepší? Myslíš, že všechno?
00:19:48 V: Hm.
00:19:50 U: Všechno se vám líbí? Nic nevyčnívá, nic není nejlepší? Já myslím, že se
vám to všem povedlo. Jsou tam krásný čáry, stíny, světlo. Krásně ste pracovali,
povedlo se vám to všem zachytit ten tvar. Kladívko je kladívko, podívejte se na něj.
Je to tak? Věruščinej nástroj, podívejte se, poznali byste ho?
00:20:20 Ž: Hm.
00:20:21 U: Určitě! Že jo?! Povedlo sejí to zachytit ty tvary úplně bezvadně. Štefan!
Ukaž! Nežívej! Krásný nůžky na růže, že jo? Povedly se. No a Petřinej telefon?
Ukažte, podíváme se, jestli bysme poznali telefon i s tou krásnou šňůrou. Určitě.
Krásný. Moc hezky ste pracovali a příště až budete mít nějakou jinou tematiku, tak
své znalosti použijete, protože budeme dělat tematickou práci, co si věci povídají, a
pak spojíte v hlavě to, co už ste nakreslili a využijete to v další práci. Budete tu věc
dělat třeba zpaměti, ale už víte, jak se to kreslí a budete to umět v té paměti vyvolat.
Končím hodinu, seřaďte se u dveří a půjdeme.
00:21:24 Konec kazety
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01:23:47 Konec hodiny

9.2 Barvy - 1 . hodina
U: Dnes se budeme zabývat barvou a sice, jaký má barva funkce, jak jí pozorujeme
ve třídě. Ve třídě ne, ale v přírodě.

Dneska v přírodě. Budeme se snažit zachytit

barvu, jak se mění roční období. Jak se mění léto do podzimu. Která barva, když se
podívám na zem, na povrch země, když jsme byli třeba na vycházce předtím a dívali
jsme se, která barva převládala v létě na zemi?

00:00:30 K: Zelená barva.
00:00:31 U: Zelená určitě, zelená tráva a někde samozřejmě kvetou květiny, ale nás
zajímá vyloženě roční období, ta zelená barva, slunce svítí, stromy jsou zelené, te je
v přírodě nejvíce. A co na podzim? Jak se to na podzim změní?
00:00:47 P: Já nevim.
00:00:48 K: Na hnědou.
00:00:50 U: Začne hnědnout ta tráva.
00:00:53 P: Oranžová.
00:00:54 U: Ano, oranžová. Jaká ještě může bejt ta tráva?
00:00:56 K: Červená. Ehhh.
00:00:57 U: Tráva moc ne. Žlutá spíš. Ona žloutne, ona světlá, béžová, žlutá, hnědá.
Jaké ještě teda barvy na podzim přibydou? Co je ještě pro podzim typické? Jaké
barvy? Z čeho vzniknou barvy? Kde je najdeme? V přírodě barvy. Co nejvíc přibyde
na zemi barevného?
00:01:20 Ž: Listy ze stromů.
00:01:21 U: Listy ze stromů, co ještě?
00:01:24 Ž: Spadané plody ovoce.
00:01:25 U: Ano, spadané plody ovoce. Ta příroda se najednou začne měnit. Začne
být všude hodně barev. Jak se ty barvy, sluncem hnědnou, přestávaj být zelený. Padaj
z těch stromů. Snáší je vítr. Můžete tam zachytit i ten vítr. Když budete mít špachtli
nebo houbu, můžete si táhnout, táhnout tu barvu, jako že jsou ve větru. Záleží to na
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vás, jak si to vymyslíte. Jestli budete mít tady nahoře to léto zelený, v zelenejch
odstínech a pak přejdete nějakýma míchanýma barvama do hnědý, do béžovejch tónů
nebo až do ěervenejch listů, oranžovejch, když se podíváte, já vám ukážu fotografie
těch barevnejch scenérií v přírodě a Š: |Pískání|
U: - já vám ukážu, abyste viděli, jaký barvičky tam svítí, když se podíváte na ty listy.
Tady máme i barevné kontrasty, že třeba máme, to co jste nafotili při loňských
projektech, jak na tmavém podkladu září ten žlutej list. Tady přesně vidíte tu zem, jak
zelená tráva přejde ve směsici různých dalších barev. Tady je to vidět krásně. Vidíte
to? Kolik barviček se tam objeví. Takže jestli chcete vrstvit na tu zelenou těma
listama, skvrnama, nebo jestli to chcete táhnout, míchat štětcem, to nechám na vás,
ale musí tam být někde zachyceno na okraji té čtvrtky to léto - zelený. Můžou tam
být různé odstíny, tmavá zelená, světlá zelená, víte, že těch odstínů je v přírodě
spoustu. A pak přejít do těch barev. Třeba přes nějaký žlutavý, až po ostrý kontrasty.
Jak chcete. Nechám to na vás. Musíte vyjádřit příchod podzimu barvou. Jo? Vezměte
si palety, namačkejte si tam barvy, vezměte si hadry k tomu a štětinový štětce tvrdý.
00:03:59 Š: Pan čelko, kde sou ty naše?
00:04:01 U: Vaše štětce?
00:04:03 Ž: No
00:04:03 P: Sou tvrdý.
00:04:14 U: Tady, pojď sem. ... To je úplně jedno, jakej si vemeš. Všechny ty štětce
sou dobrý. Ten štětec změkne v té barvě. To se nebojte. ... Tak štětec do vody
namáčíme, jenom abychom ho vymyli. Namícháme si takovou správnou konzistenci
barev, jakou potřebujeme. Bude chtít někdo houbu? Houby na to míchání a vrstvení?
Houbu nebo špachtli?
00:05:06 Š: Ne.
00:05:08 U: Budete dělat jenom štětcem? Všichni jenom štětcem, nikdo nechce
houbu?
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00:05:33 Š: Nemám hadr.
00:05:34 U: Nevadí mi, jestli to bude na výšku nebo na šířku, to si přizpůsobte tomu,
jak se vám to líbí. Jsou tady i takové houbičky, podívejte se.
00:05:50 Š: Jak mám pracovat, pan čelko?
00:05:54 U: Jestli budeš pracovat takhle nebo takhle, to už je na tebe. Tobě. Tadyhle
si začneš vyjádřením toho léta, tou zelenou barvou a přejdeš si do toho podzimu.
Začne padat listí nebo ta tráva zežloutla. Ty barvy, které s sebou ten podzim přinesl a
míchat to budeš na papíře. Jenom jako když se díváš barevně na ten podzim, žádný
detaily, žádný listy tam nekreslete. Jenom barvičky. Jestli to bude v kruzích, jestli to
bude ve skvrnách zamíchaný, to už je na vás.
00:06:35 Š: Jak to s tim mám?
00:06:37 U: Já vám na ten začátek, abyste nemuseli hodně té tempery si vymačkávat,
tak já vám tady dám velký tempery. Velký balení na tu zelenou. Na tu letní. Můžete
si do ní, t a j e špatná, vem si tam nějakou jinou. Věruš, chceš k tomu i tu druhou? Já
vám ji na začátek přidám, abyste jí měli víc. Tý zelený.
00:07:05 Š: To je špatný ale.
00:07:07 Ma: Promíchej to.
00:07:10 U: No, to se musí promíchat.
00:07:12 Š: Tady.
00:07:14 U: Podívej, jak je krásná.
00:07:20 P: To je stejná barva, že jo?
00:07:21 U: Je taková podobná, ano.
00:07:24 Š: A maluju touhle?
00:07:25 U: Ano, maluješ, když potřebuješ jinou () Chceš pod to papír? ... Tady
někde budeš mít vyjádřený to léto, zelený barvy a pak už přejdeš, můžeš víc těch
odstínů, do nějakého takového podzimu. ... No a tady vlastně bude to léto, ta zelená.
Tady vlastně bude to léto a teď já chci, aby přešlo do podzimu. Do podzimních barev.
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Takže od zelený, jak začne žloutnout, hnědnout, kde budou napadaný listy. To už je
na vás jaký barvy si zvolíte, jaký se vám líbí víc, jestli to budou spíš teplý barvy nebo
spíš studený.
Hmmm. Krásný!
Přece jenom si tam holky k sobě vemte i ty houbičky, kdybyste chtěly nějaký ty
skvrny třeba si na to přidat tou houbičkou.
00:08:57 K: Ano.
00:09:16 U: I tohle je moc pěkný, podívejte se, když si vezmu barvu do špachtle, na
špachtli, koukejte, nějakou čtvrtku pod to, já vám to ukážu. Hele Peťo, ták, podívej
se. Takhle. Vypadá to pak zvláštně. ... Takhle se to dá dělat.
00:09:55 P: Tak jo.
00:09:56 U: |Šepot| Podívej se, to je moc zajímavý. Viď? To je výbornej nástroj.
Zkuste udělat více variant, nemusí to být jednou.
No a teď už by to chtělo přejít asi ()
00:10:30 Š: Do toho léta.
00:10:31 U: Hm.
00:10:32 Š: Co stim?
00:10:34 U: No to si musíš vyprat, vyždímat, tak aby si to zase měl čistý.
00:10:37 P: Pan čelko! Jak se to dělá?
00:10:41 U: Co?
00:10:42 P: Tou špachtlí.
00:10:43 U: Tou špachtlí? Ty to chceš zkusit jo? Máš hadr?
00:10:49 P: Já si pučimjo?
00:10:50 K: Hm.
00:10:55 U: Otřeš si tu špachtli, protože jsme používali tu červenou a u tý zatím
nejseš. Kterou do toho chceš dát? Tu světlou nebo tuhle?

65

00:11:04 P: No.
00:11:05 U: No, takže si tam třeba tuhle barvu nanášíš v těch vrstvách a vlastně
spojuješ jí s tou druhou tak, jak potřebuješ. Když to chceš zjemnit, použij štětec. Kde
to chci zjemnit, zjemním. Takže ten povrch toho výkresu, ta barva je takhle hustá.
Vypadá to jinak, než když pracuješ štětcem. Je to zajímavý. ()
00:12:12 M: Pan ěelko, takhle?
00:12:13 Š: Jak to mám vyprat?
00:12:15 U: Normálně to vyždímat a je to. Jenom aby ti z toho necrěla voda.
00:12:17 Š: To nejde.
00:12:24 U: Vyždímám to a jedu dál.
Krásný, opravdu se snaž, aby tam byly vidět ty odstíny, podívej, jak to jde hezky do
sebe. () Taky Věruško, krásný, krásný Štefane. Moc pěkný. Čím víc si ty barvičky
budete zkoušet, na paletě míchat, tím víc odstínů barev dostanete. Přidáním bílý
zesvětlíte ty barvy, přidáním žlutý do zelený získáte úplně jiný barvičky. ...
Já už bych pomalu začala, jo, já sem ti to tady dala, ty už si jí - s tim se hezky dělá co.
... Kdyžtak si pomož i tim štětcem, aby se to na sebe hezky napojovalo. ()
Jde ti to? Zkus nedrápat, ale položit ji. Takhle je tam i tráva. A ty barvy propojuj, ať
tam nemáš žádný skoky. Ten kontrast pak uděláte barevnýma těma listama.
Krásný! Hm. ... Tu hnědou si můžeš i zesvětlit, podívej, můžeš si namíchat světlejší
hnědou, tmavší hnědou.
00:15:52 Š: Takhle?
00:15:53 U: Hm. () Hele, když smíchám tyhle dvě, zase je to jiná barvička. Vidíš to,
jak přechází krásně? ...
Hm a nebo Peťo můžeš ty plochy klidně i střídat. Ty hladký, štětcový a ty drsný
špachtlový. Jak chceš, co se ti líbí. ...
Buď to můžeš, Štefane, propojit, aby ti to navazovalo, anebo můžeš už naznačit, že
jsou to listy, že tady už něco napadalo. To by šlo. Jak chceš. Jo? Buď to napojíš
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takhle, nebo tady už můžeš mít formou skvrn ty listy, že už spadly. Teď si se dostal
do hnědý, jestli přidáš kus červený, můžeš, nebo to můžeš rozlišit.
00:17:27 Š: Co když přidám bílou?
00-.17.29 U; Bílou, tmavě hnědou a žlutou dostanu takovou okrovou- Krásný a teď

budeš postupně přecházet () a pojedeš pořád tim štetečkem. Jo?
00:17:55 K: Um.
00:17:56 U: No a teď se tady už dostaneš, potom teda už pojedete, j a k se to začíná

barvit. Můžete mít třeba kousek, podivejte se, že smíchám žlutou a zelenou a
dostanete takovou. Jo? Vidíte to?

00:18:12 K: Jo.
00:18:13 U: Jako že žloutne ta travička. Od týhle nazelenalý se pak dostanu do úplně
čistě žlutý. To záleží na tom, jak budete mít čistou vodu a čistou barvu ve štětci.
Takhle se dostanu, Markét, podívej, do tý žlutý.
00:18:32 M: Jo.
00:18:33 U: Pak už se dostanu do oranžový, nebo do hnědý. Můžu si udělat ten
hnědej podklad a zase, když si přidám, koukej Markét, žlutou do hnědý, dostanu
světlounkou hnědou. Když si vezmu samotnou, dostanu se do tmavý. Můžu si tam ty
listy jakoby skvrnama naznačit. Jak chcete. Jo?
00:19:11 K a M : Hm.
00:19:23 U: Buď to musíš mít tak, jako že ti tam ty listy napadaly anebo tak, jako jsi
začal, že se do toho dostaneš takhle.
00:19:30 Š: Jako takhle?
00:19:30 U: No, aby ti to šlo pozvolna do tý žlutý. Takhle. Můžeš jít do dalších barev
Podzimu. Do tmavohnědý, do oranžový, do červený. Když se podíváte, tady máte
listy krásný, máte tady i plody, podívejte se na ty barvičky. Holky až do takových
barev se můžete dostat, do oranžovejch, tmavočervenejch, do tmavohnědejch. ... ()
Tempera má výhodu, že to můžete dělat pořád přes sebe a pořád se dá vrstvit, míchat.
Tohle se ti fakt povedlo, to je nádherný. Jo a takhle se dostávám, takhle krásně to
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přes sebe míchám. Pěkný holky. Teď jdeš na žloutenku jo?
00:22:14 M: Hm.
00:22:15 U: Hm. () ... Krásný. ... Klidně si přidej barvu. ()
Kdyžtak si to podmaluj a pak si můžeš sáhnout listem třeba i sem. Proč ne. ... Krása
veliká Věruška perfektně. Chce to holky čistou vodu, jinak se do tý žlutý nikdy
nedostanete. Budete ji mít pořád nazelenalou. ... Otírat si štětec. Markét já ti taky
vyměnim vodu. Co říkáš?
00:25:55 M: Jo.
00:25:56 U: Tobě taky.
00:25:56 K: Hm.
00:26:06 U: Vypadá to přesně jako na těch fotografiích, když jsme si fotili ty listy na
té zahradě, úplně se vám to povedlo. ... A každý to máte úplně jiný, to se mi líbí, jak
ste to každej pojal úplně jinak. ...
Hm. A nech si tam tu světlou, ta je tam krásná. Krásný, krásný! Můžeš třeba ještě
semhle sáhnout. Můžeš. Podívej. ()
No krásný Štefane! Jestli si ještě nějakou barvu vymyslíš, kterou tam nemáš. ()
Teď si vyloženě hrát s těma barvičkami. () Krásně mícháte!
Úplně paráda. ... Už se dostáváš do tý žlutý?
00:28:36 M: Hm.
00:28:38 U: Snažíš se?
00:28:39 M: Hm.
00:28:40 U: Ale pořád seš v zelený viď? Musíš, je opravdu strašně důležitý mít to
čistý. Jak do tý barvičky šáhnete tou zelenou, tak už je to žlutozelený. Vy byste se
měli dostat do žlutý. () Ták! Teď už bysme měli najet na tu čistou žlutou.
00:29:08 M: Hm.
00:29:09 U: Se podívám. Štefan bude za chvíli končit, tak ti kdyžtak pučí ty další, co
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tam má. Je, to nevadí. Klidně ji tam necháme. To bude kontrast. () Podívej, pak když
si smícháš žlutou s tou oranžovkou, tak dostaneš tmavší žlutou.
00:29:40 M: Hm.
00:29:51 U: Stačí, bych řekla. Moc to nepřeplácej. To jako odděluješ tady?
00:29:56 M: Hm.
00:29:57 U: No, už bych to asi nechala, co řikáš. Tady bysme ale, to oddělení je tam
pěkný co?
00:30:15 Š: Co ten předěl tady?
00-30-19 U- Tady bys to chtěl zapustit? Hm. Tak to musíš tadyhle těma barvama. ...
Takhle si to myslel jo? () Tady si to teda rozmaž. To je hezký, Stefane. To se mi líbí!
Krásný! Vidíš, jak to jde? () Jako když si představuješ, jak to tam napadalo. () Hezký,
už bych to nechala. ...
Prosím vás, dokončete, co máte rozdělané, protože budeme končit. Dneska ste se
naučili barvy zamíchat, naučili ste se tu představu toho vstupu do podzimu. Příště
budeme pokračovat zase dalším pohledem. ... () Tak dokončete ten poslední kousek,
musíme skončit. No. Barvy vám zabalím, nástroje ukliďte a tempery dejte do šuplíku.
... Krása, podívejte se na to, jak se vám to povedlo. Moc hezký. Dáme si to k sobě a
podíváme se na to i s tim Štefanovým dílem. ... Ukliďte si a pak se na to podíváme.
... Do šuplíku. Tu špachtli sem, Štefane. Věci si dejte do šuplíku k vašim temperám.
00:35:27 Š: To je mokrý.
00:35:28 U: To nevadí. ... Dávejte pozor, ať se neumažete. A proč nemáte vůbec
úbor? ...
Tak umyli ste všechno?
00:36:53 Ž: Ne.
00:36:55 U: Sami sebe? ... Tak pojďte se na to podívat. ... Pojďte se na to podívat
holky. Věruško! Takže podívejte se, jak se vám to povedlo. Co se vám líbí nejvíc?
00:37:28 Ž: Všechno.
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00:37:29 U: A každej je úplně jinej. Tady vidíme tu trávu, tady taky u Klárky, tady
zase vidíme, jak to listí napadalo. U Štefana taky. U Věrky se dívám do těch celejch
keřů, do stromů. () Chválím vás, moc se vám to povedlo. Příště budeme pokračovat.
Končíme, odcházíme.
00:38:00 Konec hodiny
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.3 Barvy - 2. hodina
00:00:00 U: My dnes dokončíme, co jsem začali v předchozích hodinách. A sice
přechod ročního období, z jednoho do druhého. Které dvě roční období máme?
00:00:12 K: Jaro, léto, podzim, zima.
00:00:13 U: Ano ty máme a které zpracováváme na tom papíře?
00:00:17 P: Léto, podzim.
00:00:18 U: Léto, podzim. To znamená, jak se mění léto do podzimu. Všechno jsme
si vysvětlili, máte rozdělanou paletu, rozdělaný barvy, můžete pokračovat, ať to dnes
dokončíme a můžeme si o tom popovídat.
Štefan už skončil, protože byl rychlejší než vy, ten to zpracoval už minule, takže
Štefan si pracuje na další práci.
00:00:40 Š: Takhle, nebo to mám radši dělat prsty?
00:00:42 U: Takhle se mi to líbí! A klidně můžeš udělat i jinej prstoklad. Třeba
červenej, zelenej. Jo? Přes sebe nebo třeba do toho můžeš dát ještě jinou barvu.
Udělej si víc barev. Namíchej si je třeba s bílou, udělej si růžovou, světle hnědou,
jako si to míchal na tý paletě podzimní. Podívej, jaký si tady dokázal \\
00:01:13 Š: Jaký chci ty barvy, jo? Jaký chci?
00:01:14 U: \\ Podívej, jaký si to tady dokázal udělat krásný barvy. Zase vem si
ktomu štětec a zkus si ty barvy míchat mezi sebou a šetři. Šetři ty barvy, máš jich
tam až dost.
00:01:28 Š: Můžu i černou?
00:01:30 U: Můžeš i černou, ale bacha, ať si to úplně nezatmavíš.
00:02:48 Š: Já už tam mám barvy všechny.... Můžu ho udělat barevnej?
00:03:03 U: Určitě!
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00:03:07 P: Pan čelko!
00:03:08 U: Ano.
00:03:09 P: Můžete mi, prosím vás, dát hadr?
00:03:11 U: Určitě.
00:03:15 Š: Může to takhle být?
00:03:19 U: Víš co Štefane, nejlepší je, když si to vyzkoušíš vedle na nějakej cvičnej
papír, jestli se ti to líbí nebo ne. Zkus to. Hm, tohle se mi moc nelíbí. Já bych teda
zkusila spíš ňáký barvy pastelovější, jo. Vyrobit si barvu nějakou jinou, než je přímo
z tý tuby.
Hadr si chtěla. Mokrej nebo suchej?
00:03:47 P: Suchej.
00:03:52 Š: Můžu se umýt?
00:03:53 U: Hm. ... No krásný.
A řikala sem, že ten přechod má bejt, no i když proč ne, a teda až do nějakejch těch
hnědejch barev taky jo. ... Hele koukej. Aby ty barvy nebyly prostě přímo jenom
takhle. Já bych, můžeš dát samozřejmě hnědou jo, ale můžeš si ji dát po odstínech.
Třeba udělám ještě světlejší hnědou jo, žlutou třeba, teď si teda dám žlutou, tuhle
třeba jo, a položim to na ty klapky, který potřebuju, a mám to takový odstínovaný
prstoklad. Nebo každou barvou dělat jeden prstoklad, že takhle se třeba hraje nějakej
akord. Jinej akord by se dal hrát jinou barvou, třeba bílou. Aby vždycky ty položený
prsty značily ten akord. Rozumíš? Červenej bude jeden akord, bílej bude jinej, žlutej
bude jinej, tak jak hraješ, tak každej akord bude jinej. To by bylo zajímavý. To má
smysl. Takže pak si udělám bílou a klidně si přes to udělám jinej akord. Že to budeš
mít přetiskaný a dělej si to na kraj, aby ti ty klávesy zůstaly pěkně čistý. A můžeš si
sem klidně obtiskat ty ruce. Kamkoli do toho prostoru.
00:06:08 Š: Mám udělat taky barevný?
00:06:10 U: Udělej si každej ten akord jinou barvou. Jo? Jeden červenej a míchej si
ty barvy.
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Hm. Tak. ... Pěkný!
Viděli ste vaše práce dole na výstavě?
00:06:44 P: Kde?
00:06:45 U: No les ve škole přeci. Na chodbě. Ty práce těch dětí ()
00:07:00 Š: Já to mám mokrý. To nemá bejt mokrý.
00:07:01 U: Co máš mokrý? Ne, nesmíš to dávat do vody. Musíš suchej štětec, tohle
je špatný. Jo? Protože bez vody to má bejt. Štětec si vždycky otřu a suchým to má
bejt. Tak si tam přidej bílou, otři si štětec. Tu máš."... Temperou hustou. Hustou
temperou. Jo?! ...
Hm. Ale co sem myslela. Ty nevíš. Ty mi pořád nerozumíš. Udělej mi nějakej akord
na tom piáně. Jednou rukou třeba. ... Takhle hraješ přesně třeba.
00:09:30 Š: Hm. TojeE-dur.
00:09:33 U: Takže vždycky ten akord budeš mít jednou barvou, sem si myslela a ten
další jinej budeš mít zase jinou barvou všech prstů. Rozumíš? Jeden akord bude
žlutej, celej žlutej, další akord bude modrej. Víš? Tak sem si myslela, aby bylo
poznat, kam se ty prsty maj dát.
00:09:49 Š: Co s tim?
00:09:51 U: Umejt zase.
00:09:52 Š: Já to vemu druhou.
U: Tak jo. Tak si udělej celej žlutej. Celej akord. Bílej celej akord. Růžověj.
A taky by to chtělo tady přidat nějaký ty barvy, aby to nebylo jenom jedna barva.
Když přidáme do zelený hnědou, budeme ztmavovat, dostaneme takovou tu
tmavozelenou nebo modrou, když přidáme. Je moc krásná. Tohle je špatná paleta.
Ber si radši tu větší, ať tam máš víc místa na míchání, když si vedle namíchám třeba
modrou.
Můžeš znova, Štefane, přes ty ostatní klávesy, podívej, jakou dostaneme krásnou
barvu, krásnej odstín, když přidáme hnědou, zase dostanu jiný.
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Můžeš si to vymačkat i přímo na to. () Podívej, co to dělá. Jé, jé, jé, promiň!
Ano! ...
No hele, takhle sem to myslela. Udělat si prstoklad jednou barvou, tady si ho udělám
do prostoru, jo, ale kdybych ho dávala sem, tak by byl jinej, že jo. Protože by byl na
určitých klávesách. Na těch prstech si ty barvy můžeš míchat. Já ti to dělám sem
vedle, ale ty si to dělej na ty klávesy. Jo? Tady máš změt těch prstů a tady si ten
prstoklad děláš tak, jak má být. Tady už si vyberu třeba modrej a dám tam ty prsty
samý modrý. Tam, kam je potřeba. Na který klávesy, to víš ty, já nejsem pianista, ale
ty to víš. A budeš mít akord jenom modrej na těch klávesách, na kterých patří.
Rozumíš mi? Udělej si všechny prsty modrý a dej je tam, kde maj bejt. Na ty klávesy,
na kterých maj bejt.
00:13:52 K: Pučíš mi hadr prosím?
00:13:53 P: Jo.
00:13:55 K: Děkuju.
00:14:36 U: A jak si tam položíš ty prsty, když hraješ? Takhle? Tak je polož všechny,
jak je položíš, když hraješ. Polož je všechny.
00:14:42 Š: Já mám krátký prsty.
00:14:44 U: Máš krátký? No ale dobrý. Dobrý a zkus spíš na ty bílý, i když na těch
černejch je to taky pěkný. Přidáme tam trošičku tý světlý, aby ti to vyniklo.
00:14:49 Š: To má bejt takhle.
00:15:01 U: Aha, to má bejt takhle úplně roztažený a tobě tam ty prsty nedosáhnou.
Hm. Ty si si udělal velikánský klávesy prostě.
00:15:13 Š: Hm. Přesně.
00:15:16 U: Jasně. Přesně. Hm. Uděláme to světlejší, aby to bylo vidět na těch
černej ch. Bezva, no a teď si udělej třeba nějakej růžověj. Namíchej si bílou
s

Červenou.

00:15:29 Š: A co s modrou?
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, by
u to
, slo. Tak
Tak uděláme
00:15:30 U: Taky
delam fialovou, světlou. Poěkej!
^
^ Dáme^ modrou ^a
přidáme červenou a uděláme fialovou. Je. ...
smíchám modrou s ěervenou. Jak se to řekne anglicky? Nevrs.
00:16:17 Š: Nevím
00:16:17 K: White.
00:16:18 U: Viollet.

je jaká?

White

00:16:22 P: Bílá.
00:16:26 U: Tak a udělej si další.
00:16:28 Š: Můžu tady taky?
.

m h n chceš

hrát. Představuj si, jako že hraješ. Dej je tak,

jako bys hrál. Ty teď maluješ obraz, jak hraješ

P

tvoji hru obrazem. ... taky ti nedošáhnou prsty?
00:17:00 Š: Nedošáhnou.
,. K ^ a , Krása veliká! No tak teď vi bych dělala opravdu
00:17:02 U: Ale to je parada.Krasa.Nia
jenom nějaký zajímavý barvy, vybírala bych si ty barvrcky. 0 Ja bych je m.chala.
00:17:26 Š: Tady taky?

• • w, « tam udělal krásný, tady hele. Tady si dělal
00:17:27 U: Urěitě. Podive, jaky
tam u
^
oranžový. Klidně celou ruku sitam dej^

^

a opravdu i tam dělej velký obtisky a «c kra

^

^

kout. A míchej si, přidávej bílou, míchej si barvy,

^

^

P

s červenou, oranžovou s bílou, s hnědou.
Zelený odstín. Krásná barva, Peťo!
00:18:08 P: Nelíbí se mi.
.

9 Tn mě v ů b e C

nepřekvapuje. Ten přechod by mohl

0 0 : 1 8 , 0 u: Cože, nelíbí se ti to? To me vub

^

^

^

být trošičku jemnější, že teda ti to
Podívej, můžu ty barvy vrstvit i přes sebe -e se bát. Podívej, dostanu krásný ty rýhy vtom. Vystupuj
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^

^

^

Vystupuje to z léta do podzimu. Tady už je podzim, tady už to žloutne, dostanu se až
do hnědý, do šedý, do rudý, to je ten podzim. Jak se barví listy, eo všeehno sme viděli
na tý zemi. Krásný, Petro!
Jiný barvy. Dej si jich tam víc.
00:19:09 Š: Můžu tam dát celou ruku?
00:19:10 U: Můžeš. Spíš si vem ale prstovku. Víš co, tu celou ruku dáme až na konec
přes to, aby ti to vyniklo.
00:19:32 Š: Půjde to dolu?
00:19:33 U: Vezmeme prstovku. Ta ti z t ý dlaně pude lip. Tady to smeješ a ta
prstovka ti pude lip z t ý dlaně dolu. Tak si zkus ještě namíchat, ať tam máš těch
barevnejch odstínů co nejvíc. Třeba tady máš tmavozelenou, tak si můžeš udělat
světlezelenou. Ber si hustou barvu, pokládej si ty prsty, jak tě napadne. Ať to celý si
hezky potiskáš.
00:20:15 Š: To mám udělat celý?
00:20:17 U- No, můžeš to dole ztmavit, jako že tam je ta hudba těžká a tady je ta
hudba veselá. Tady hraješ něco smutnýho a tady něco veselýho. Tady si můžeš dát
klidně celou dlaň přes to. Jak chceš, Štefane, fantazie. Předsatav si, jak hraješ. Ta
tvoje hudba je taky barevná. Někdy je smutná až tmavá a někdy skáče vesele, jak je
barevná. ... Hele, jak se dá udělat krásná barva. Tu tam třeba ještě nemáš.
Chtěla bys ještě další čtvrtku, abys mohla pokračovat dál třeba? Navázat ještě?
00:22:23 K: Hm.
00:22:25 U: Nezapomeň na ty přechody, že to máš do sebe, že to přechází. Není to
přerušený, není to tvrdý.
00:22:40 P: Pani učitelko!
00:22:45 U: Ano, světlejší oranžová až tmavě žlutá. Co chceš tadyhle navázat?
00:22:54 P: Jo.
00:22:56 U: No, tak si tam dám, můžeš míchat štětcem třeba tady.
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00:23:08 K: T a j e krásná!
00:23:10 U: Taková tmavší. No, a když si to ehei zjemnit ten přeehod, tak použiju
štětee. Nemusíš dělat pořád jen špachtlí. () Když to chci zjemnit, tak si tam přidám
trochu bílý. 0 Buď to úplně promíchám anebo si tam ty světýlka nechám, protože je
tam chci. ()
Jo, jo, bezva Štefane.
Aby um, nebyl takovej zmatek strašnej, nedělej ěáry takhle, proti. Tim se ti roztříští
ten obrázek. To by sis to úplně rozházela. To by ztoho byl blázinec. ... () Takhle
můžeš proti sobě, ale ne v tom jednom. Krásný Peťo.... 0
No dobrý, tak udělej nějakou kontrastní ruku. Jaká by byla dobrá? žlutá? Anebo si jí
nabarvit \\
00:26:06 Š: Barevně.
00:26:07 U: \\ udělat si nějakou vystínovanou tu ruku. Já se ti pokusim najít tu
prstovku, ta lépe pouští. Umej si tu ruku pořádně, ať tam nemáš temperu. Klidně si
přidej barvu.
Chceš další papír?
00:26:42 K: Ano.
00:26:45 U: Děláme na čtvrtku nebo na karton? Na čtvrtku, ták. ... To můžeš dát
klidně takhle přes sebe a pokračovat. ()
Věruška taky si naváže kousíčkem?
00:27:18 Š: Už to mám.
00:27:21 U- Máš? Tak ukaž! Počkej, já podám Věrce čtvrtku a klidně si můžete
Pokračovat, abyste navázali v těch barvách, ve kterých ste skončili a postupně si
v .,
v „x^mi, konkrétnímu. Z těch barev se dostaňte
Přejděte ke tvaru listu, stromu. K necemu KonKremmiu.
kněčemu konkrétnímu. ... Příští hodinu budete dělat koláž ztěch vašich různých
nápadů. Budete to kombinovat, dělat takovou kompozici a tam využijete vlastně \\
00:28:06 Š: Jinou nemáte?
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00:28:08 U: No jinou nemám, ale tohle je prstovka, to ti půjde lip z ruky. () Já ti
pomůžu s tou rukou. Ukaž.
00:28:53 Š: To lochtá.
00:28:54 U: Víš, jak se tomu říká anglicky, když se maluje na tělo? Bodypainting. To
Je dneska umění, malíři malujou ženskejm a mužskejm na tělo a dělaj z toho umění.
Tady se nám tam trošku dostala zelená, tak jí využijeme a zkusíme si teda, co to
udělá za odstín. ... Máš tu bílou někde?
00:30:02 Š: Tady.
00:30:22 U: No, tak to tam zkus dát. Třeba tam. ... tak ukaž! No vidiš to, to je
krásný. ... Eště chceš ňákou?
00:31:02 Š: Ještě jednu.
00:31:04 U: Jednu. Tak jo, tak se běž umejt a dáme ještě jednu.
00:31:06 Š: Mám ještě tuhle.
00:31:07 U: Tak jo, tak se umeješ pak najednou. Tak já najdu bílou.
00:31:11 Š: Pude to dolu?
00:31:14 U- To je guma, ty prstovky mají v sobě takový gumový pojidlo a tim se to
dobře dostává z rukou dolu. Tady se nám připletla fialová, takže to bude zase
zajímavý. ... Můžeš využít barev na tý paletě a vzniknou takový zajímavost!, který
bys ani nečekal. () ... Tak, no paráda! Umej se.
00:32:55 K: On mě umazal.
00:32:56 U: Myslim, že tě neumazal.
00:32:59 K a P: |Smích|
00:33:02 U: Co, umazal? Jo, obtiskl se.
00:33:10 Š: To jde dolu.
00:33:11 U: Že to jde dolu?
00:33:12 Š: Hm.
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00:33:18 U: Tak, prosta vás, za 10 minu. budeme končit Vy už js,e spraei skoro
hotovi.
00:33:34 Š: Nemáte krém?
00:33:35 U: Ano.
00:33:52 Š: To je mejdlo.
00:33:53 U: Ne, to je mléko.
00:34:11 Š: Můžu jít na záchod?
00:34:12 U: Běž.
,
v
,
„ a + 9 Tak
00:34:14 U- () kam budeš
pokračovat?
lak, tadvhle
taaymc podívej
j se, bys měla navázat
F

takovou jakoby tmavší, než se dostaneš sem. 0 Takže dokončíme teda a podivíme se
teda na ty práce společné. Hotovo? Tak pojďte se na to podívat, pak si umejete
loctnp navázali
to, Štefane, pojď se podívat, co
všechno nářadí. ^Dnes •jsme vlastně
navazau, umejeme
un j
, v.to aQ pojd se
„ena
na10
to s náma kouknout. A řekněte mi, co
se vám povedlo. Věruško, polož
ví An npopsat,
n n , a t 9 Co ste dělali? Uměli byste to? Klárko,
tam vidíte. Uměli byste mi to někdo
uo
j

i

«*.lmi co si tam malovala. Popiš ho. Co to vlastně je?

vem si ten svůj obraz do ruky a řekni, co si
00:36:44 K: To je léto.
-o Jak
T vsou
or>ntytvtany
tahvKras
krásný.
00:36:46 U: Co to tady znamena?
y Co si tím chtěla naznačit?
00:36:53 K: Jak podzim W
00:36:56 U: Co si tím chtěla naznačit, těma zelenejma, co to představuje?
00:37:01 K: Trávu.
00:37:01 U: Trávu, asi listy. A to se pak nějak mění. Co se stane?
00:37:10 K: Tráva žloutne.
00:37:12 U: Ano, tráva žloutne a přechází do těch podzimních barev.
00:37:17 K: No barev.
00:37:18 U: Co Věruška? Pojď nám povčdět, co ty si malovala. No povídej! Věruš,
uměla by si říct nčco o svém obrázku? Nemusíš, jestli nechceš. Uměla bys to říc?
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00:37:34 V: Asi ne.
00:37:35 U: Asi ne? Ale každopádně si myslím, že sejí to moe povedlo. Poznáte tam,
že se mění léto na podzim?
00:37:43 Ž: Jo.
00:37:44 U: Poznáte, já to taky poznta. Krásně se jí to povedlo. Péfa, ta nám ,o
určitě poví. Čím si dělala, Péťo?
00:37:51 P: Špachtlí.
00:37:52 U: Co vám to připomíná? Vidíte tam někdo něco?
00:37:57 Ž: Barevný listy.
00:37:58 U: Barevný listy. Co tam ještě vidíte? Já tam vidím i slunce, jak tam svití,
jakoby zoraný pole, ovoce. Krásně vidíte. () Co se vám líbí nejvíc? Co dáme na
nástěnku?
00:38:29 Ž: Všechno.
, .
všem Moc vám děkuju, byli ste šikovní.
00:38:33 U: Myslím, že se vám to povedlo vsem. mu
1
nříště Ukliďte si všechny věci a nářadí.
Dobrý, chválím vás, těšim se na pokračovaní pnste. u k u
00:38:44 Š: Můžu jít vedle?
00:38:46 U: Uklidil sis po sobě všechno? Tempery, nářadí?
00:38:47 Š: Jo.
00:38:48 U: Běž. ... Odcházíme.
00:41:26 Konec hodiny
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9.4 Les ve škole - projekt (4 hodiny)
00:00:00 U: Dobrý den, já vás vítám na dnešním projektu. Sešli sme se zde při veliký
Práci, kterou máte před sebou. Jaký projekt to je? Jaký téma budeme zpracovávat?
00:00:12 Ž: Stromy.
00:00:13 U: Stromy, trilobity, dokonce listy, takže přírodu. Máme projekt ve škole,
který se jmenuje - Les ve škole. Děti se zabývají lesem, přírodou, přírodninami,
živejma věcma, neživejma věcma. Vy ste si vybrali stromy, listy a kameny, otisky
v kamenech, otisky v přírodě, struktury v přírodě, tak vy budete zpracovávat. V pátek
jste si, nebo v pondělí ste si připravili všechny matriály, který budete potřebovat a
vznikne vám velký dílo, velký studijní dílo. Takže začneme teď tím, že přírodniny,
který chcete pozorovat a zpracovat si oxeroxujete na xeroxu, uděláte si kopie, abyste
v

iděli přesně, jak to vypadá. Jak čáry a linie běžej po těch věcech, jak se skládaj

struktury dohromady a jakou kresbu dělaj ty žilky na listech, pukliny v kamenech, ty
°tisky pravěkejch zvířat a rostlin v těch horninách. Takže teď si vezměte svoje
materiály, které chcete oxeroxovat. S dalšíma dětma půjdeme na zahradu sebrat si, co
Potřebují ke své práci, a přesuneme se ke kopírce. ... Tak vemte si věci. Ty budeš
Potřebovat, co si si připravila? Tady tu kůru? Určitě vezmeme.
00:01:54 Ka: No.
00:02:03 U: Tohle to taky. Můžeme se podívat i na kresbu tady toho, té buničiny, toho
Papíru. Tohle to si můžeš taky, aby si viděla, a Klárka tady má ještě ty kameny. Ták!
00:02:09 Ž: Hm.
00:02:10 U: Najdi si v krabici ty svoje amonity. Šneky.
00:02:16 Ka: To tam patří taky?
00:02:18 U: To si vem taky, ty kořeny. Tadyhle mám ještě dřevo. To si shromáždi.
Mů
si

žete si na to, kdo toho má víc, vzít bedýnku, aby to nenosil v ruce. Tak Marečku, jdi

najít svého trilobita. Podivej se tam ještě na nějaký kameny, který se ti líbí. Pojď

vybrat.
00:02:41 K: Mám je všechny.
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00:02:42 U: Ano, máš je všechny. Krása!
00:02:45 K: Tohle taky, jo?
00-.02-.46 U: To sou škebKky, ty nemusíš, sta« tohle.
00:02:48 K

'^ j 0 '
„
u přesličky a m á * si vzít ještě í tadyhle ty přes,íčky
00.02-.51U-. Marek má tady, tady sou presl
^
^
^
^
^
^
a ostatní plavuní. Pojď si to dát do krabrety.
of;i Tn bv se rozbilo. ídK j

^

_

Je

m_

Pozor Marku, abys to neupustil, lo oy
vezmi si.
00:03:21 K: Já mám tady žíci.
00:03:22 Ka:|Smích|
v .hičku

• Vezmi si kameny. Tak! ...

00:03:23 U: Kláro, pojď si teda pro krabičku. .
00:03:53

M í : 0

vytisknout. Zkusit jak to bude vypadat. Tak m
00:04:13 M: Pani učitelko!
00:04:14 Ma: |Kašel|
.. k dvž si deš na zahradu?
00:04:15 U: Na co tam mas tohle, Kay^
00:04:17K:T

°hletaky?
. b u t i l y o tom sme si jen povídali. To nemusíš, jo. To
00:04:18 U: Tohle to, ty už se ti zkroutily,
budeme pak nějak vytvářet. Tak, takže se přesuneme ven. Poj

V E N K U

00:04:30 U:

•
Takovýhle

listy, který

b a r

e v n y . 0 | S u m k r o k ů v listí|

nejsou

^ ^

někomu. Pojď, Míro, tady budeš mít barevny. ^ ^
na ten strom,

abyste h o nezlomili.

|Šum

kroku

00:06:15 Mí: ()
00:06:17 Ka: Pan čelko!
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^

žluťoučkej

Můžete

pomoct

a tenhle. Opatrně

00:06:20 U: No krása! To má Míra krásný.
00:06:21 Mí: ()

.. ,
m v C o t o ; e za
ohradu Tam máte zase jmy stromy. Co
j

00:06:21 U: No, takže se přesuneme na zahradu,
strom, u kterýho sme teď trhali listy?
00:06:27 K: Kanada.

.
trom7
„
. ten list ve znaku a jak se jmenuje ten strom
00:06:28 U: No Kanada ma ten list
00:06:32 Ka;,aVOr

'
, tu kůru u nás na zahradě. () |&um kroků v listí|
00:06:36 U: Javor. Ano, ano. Tady matě tu kuru
00:06:54 Mi: Lipa.
00:06:55 U: Ano, lípa.
00:07:141Mt

°

•

udělat nějakou frotáž venku, nějakýho povrchu

0 0 , 7 , 5 U: Ano. Marek by si
š e r ý c h se dláždí, se dá obtisknout. ()
kamennýho. Do dnešních materiálu, ze který
00:07:42 K: Kájo!
00:07:44 Ka: Hmmm.

ořechy.

mavý

,, n T a d v podívejte se na plody. Mai
00:07:46 U: () To se da. 0
Pu
Plody stromů. Tady máte ořechy i v obalech.
00:08:10 Ka: Tady taky. |Šuml

^

p

r

o

s

i

m

t

,

...

T

a

d

y

máš taky jeden.

00:08:15 U: Míro, pojď sem s bednou. ...
Zkus si najít ještě ten samotnej plod.
00:08:25 Mí: Co to je?
00:08:26 U: To sou cizokrajný ořechy.
00,8:29 K: A jedlý?

_

00,8:32 U: Tyhle sou nejedlý. A měly by tu b ^ M i
slupku nebo tady možná najdete - ten ořech vy ou
00,8:46 Mí: Můžu tam nějakej ()•
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.

ho

.

o d s t r a n í t e tu

00:08:47 U: Cože?
00:08:48 Mí: ()
t

,

z k u s t e mu

tn

n a k

pomoci

b u d e š všechno pozorovat, kreslit, z *

00:08:51 U: Můžeš, vzdyt to pak bua
najít. Tadyhle!

Takovejhle vylouplej. Podívejte.

00:09:03 Mí: Mám vzít i pampelišku?
00:09:05 U: To není

strom,

přeci.

Zabejváme

se

stromem.

a podWe.

00:09:09 U: No pěknej! Zkuste najit nejaK j v
v 1

Tohle je krása! Koukejte se, vzpomeňte

1Í-\K

co m 4 š n a d

^
S I l l C

,

bl

tv

^

jsmc

sebou!
S1

ty

A

^

n ž k d o nSjakej

krásnej

barevný kontrasty a letos, když ste sbírali
ořech?
00:09:39 Mí: No.
00:09:40 U: Já mám! ... Já mám dva krásný!
00:09:51 Mí: Tenhle je taky ()
00:09:52 U: Klára!
00:09:53 M: ()

.v , ,
w
t"ebuieš Takhle víš, aby viděl ten vnitřek toho.
00:09:54 U: Můžeš. Jestli ho potřebuješ.
00:09:58 M : Šišku asi ne?

^ w s t v Káio,
.v Šišku jestli míra potřebuje, nebo potřebuješ ty,
J
00:09:59 U: Míro, máš ho u nohy. Sisku, J
_
tak si jí vem. ... Ty budeš dělat listnatý. Muzes si
00:10:13 K : ( ) taky.
00:10:14 U: Dobrý, už máme, Klárko!
00:10:16 K: Jo.
00:10:25 U: ()
00:10:26 M: ()
00:10:29 U: Marku!
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00:10:30 M : Ehm?

Hde

,

podivej,

,šuml

00:10:31 U:Pojď se podívat naty kameny,pojd.Tay
00:11:15 U: Míro!
00:11:16 Mí: Ano?!
Dubový listí.. • (Sum|
00:11:17 U: Tady máš duby, pojd - v*
00:11:41 U: Našel si ty duby, Míro?
00:11:44 Mí: Ještě ne.
00:11:47 U: Co děláš, Míro?
^
00:„:50U:Tonenís„om,Míro^

^

^

,v4me

stromama

a

listy «

e m i m a d u b

stromů. Karolínko, pojd sem! ... iauy
00:12:09 Mí: To je dub, jo?!
00:12:10 U: Možná tady najdeš i žalud.

^

Takhle
Mi:
00:12:13
00:12:19 U: Dub je jeden z nejvetších stromů.
00,2:20 Mí:

T ř e b a

na Moravě.

]o?l

ve

^

^

00,2:22 U : A kdo ste byl n a návštěvě u n a s ^ ^ ^
Karolínka ne. Marečku, tady máš krásnou opu u
další kámen-Každejjin,-Tady u těch kamenu. Pra

^

^

^

^

^

p o j ď s e p o d í v a t . A t a dy
házíme

máš

ty tvoje trilobity.

Podívej, ten je krásnej. ()

00:12:53 U: Ukaž! To je žalud. Sice nejakej
00,3:08 U: Tak až vám to bude stačit,
u
viděli tvar tecn
zvedněte i hlavu nahoru, abyste
zpracovávat. Kája potom bude dělat celej strom.
00,3:29 K: Kájo!
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^

^

^

koruny.

.

_

^

_

Kdo to bude

00:13:30 U: Takže si vybere. Jeden strom, co sme viděli, kterej máme na zahradě, nebo
kterej sme viděli tady kolem nás v lese.
00:13:38 M: Pani učitelko!
00:13:40 U: Krása! To je úplně krásný. A Míra se dívá po těch barvičkách listů, aby si
Potom rozlišil, co je to za strom. Tohle je list z javoru, tohle je list z břízi. ... Můžete si
tam k tomu napsat, který \\
00:13:57 Mí: To je dýně.
00:13:59 U: \\ Stromy už jsou opadaný, který opadaly nejdřív, který jsou ještě zelený,
který už sou zbarvený, proč sou ty stromy zbarvený. Tím se pak můžete zabývat, napsat
si

to k tomu. Takový povídání o tom, co jste vytvořili. Tak máte všichni nasbíráno?

00:

14:16 K: Ne já nic nemám.

00:14:18 U: Ty nemáš? Ale ty máš materiálu hodně. ()
00:14:25 U: Tohle je co? Míro, co je tohle?
00:14:29 K: Ořešák.
00:14:30 Mí: Ořešák asi.
00:14:31 U: Ano a tady \\
00:14:32 Mí: Ty di, ty vypadni!
00:14:33 U: \\ máš ten javor, tis. Ták a pojď si ještě pro tu břízu, ať se ti tam těch
stromů objeví víc.
00:14:39 K: Jé!
00:14:40 Mí: Jéě!
00:14:46 U: Máte před sebou teď tu práci. Vrátíte se do ateliéru a máte před sebou ty
Vaš
kr

e materiály, tak si řekněte, začnu tim, že si to načrtnu, pak si podle toho udělám tu

esbu. Tužku nebo perko. Tužka by byla lepší. Je měkká, hezky se s ní pracuje.

Zkopíruj si ten kámen, kůru nebo list a budu ho pozorovat, jak vypadá, jak ty linie tam
v

edou a zkusím ho nakreslit. To je první postup, pak už si zvolim jinou techniku, kterou

to c

hci zpracovat, třeba barvičky. Další postup může být ten, že si budu pozorovat barvy
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na tom listu, dám si ten list vedle a na papír ho budu malovat. Temperou, tušema a budu
se zabejvat tou barvou. Kája, tu bude hlavně zajímat, jak ta kůra je postavená. Jak to
tam je, jestli je do čtverečků nebo jestli jsou tam dlouhý čáry. Pak si jí může zkusit
udělat obtiskem, nebo může si už modelovat ze sádry. To samý Klárka. Jo? Takže čím
začneš? Kresbou, jak si si to už zkoušel, potom si to můžeš vymodelovat z hlíny. Tak
vrátíme se do školy, po cestě si vezmeme keramickou hlínu, abyste ji měli připravenou.
XEROX
00:16:15 U: Tak xerokopie. Míra půjde jako první, ten má listy, takže si je tam bude
rovnou dávat a tužtičkou si k nim potom napíše, co je to za strom, aby věděl, jakej
strom zrovna zpracovává. Klárka si vlastně nic nepřipravuje, protože má vlastně jenom
ty svoje šnečky.
00:16:32 O: Nemáš náhodou ty, ten nůž řezavej na koberec?
00:16:36 U: V dílně.
00:16:38 0: Jo.
00:16:39 U: A Karolínka si to může taky rozložit a vyndat si ty kůry nebo fotky, co
c

hce zkopírovat. Ty si to vem vedle a tam si z toho udělej nějaký ty šnečky a ty Míro,

P°jď. ... Budeš vybírat listy. ... Vyber si, budeme si každej list dávat zvlášť z toho
stromu na papír. ... Pojď! Tohle to zrovna není ze stromu, tak to dáme na stranu a
ne

cháme si to jen kvůli tomu zajímavýmu tvaru. Tak on se nám tam nevejde celej, zkus

S1

ho tam dát sám. |Ruch|

00:17:24 Mí: To neumim.
0:17:25 U: Neumíš? Tak jo. Já nevím, jestli nám to dovolí ten formát. Zkusíme. ()
l*uch| Hezky si to prohlídni, jestli se ti to nebude zdát tmavý nebo světlý. Chceš si to
Osvětlit, trošku, abys tam lip viděl?
00:17:47 Mí: Ani ne.
00-17:48 U: A máme to špatně.
00:17:50 Mí: To vidim. Ty čáry dobře.
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00:17:58 U: Ještě zkusíme udělat světlejší kopii. Jak sou ty půlměsíčky, tak ten plnej je
zatmavování. A tim světlým to posuneš blíž k tomu světlýmu, tak to zesvětlíš. Zkusíme
teď. |Šum| Jo, to je trošku lepší. Tam se ti krásně objevily i ty skvrny na listech. Tak si
můžeš vzít další. ... Pak vezmete desky a tam si všechny ty pracovní materiály založíte,
Podepíšete si to a napíšete si ktomu, co jste všechno hledali a pracovali. Tak můžeš.
Nauč se to alespoň sám. ... Ukaž! Hm. Chceš to zesvětlit?
00:18:55 Mí: Stačí.
00:18:57 U: Prima, tak si vem další. Dívej se, vždycky se podívej, jestli tam nejsou
nějaký zajímavý ty - Vidíš! - Co by si pak moh tou tužtičkou zachytit. Ňáká díra na tom
listu, prasklina, jo? To se ti tam všechno objeví. Tady máš zase, jak je zlámanej. Tak
Pojď. Sám pracuj. Já to nebudu dělat za tebe. Otevři si, vyndej a trošku to urychli, aby
se

všichni mohli vystřídat. Jo?

00:19:40 Mí: Jak to tam mám mít?
00:19:41 U: Normálně, takhle máš A4 formát, tak, aby si se dostal jakoby do čtvrtky.
Ták! ... No vidíš! To máme špatně. Tak znova. ... Zkus jeden. Ten formát nám zlobí.
Aha, aha! ... Tak takhle. CHmchmchm. ... Zkusíme si tam dát papír, jestli to trošičku
ošulíme, tu kopírku. ... Ukaž! No krása! Zkusíme to trošičku zesvětlit. Jak sem ti to
ukazovala? Ták! Ne, ne, ne! Už to jenom zapni. ... Hm. Tak si vem ještě ten dub. Dub ti
chybí.
00:21:31 Mí: Ten já nemám.
00:21:32 U: Najdi si dubovej list. ... Dub!
00:21:48 Mí: Tohle je dub?
00:21:49 U: Pamatuj si, tohle je dub! Máš ho tam i s větví. Pak si ještě můžeš udělat ty
lis

ty přes sebe. Trošičku takovou kompozici. Dát si tam těch listů víc. ... Zavři. ... Jak

s

°u ty přístroje chytrý, tak () Dobrý, máte připraveno, děvčata? Smotala sis to, jak

b

udeš potřebovat? Klárko, vem si klidně bílej papír, můžeš si to změnit, nebo z celýho.

00:22:43 Mí: Tmavý.
00:22:44 U: Tmavý? Tak to ještě zesvětlíme. ... Tak pojď, Karolíno! Míra si zatím, no
hel

e, zkus si tam zatím udělat nějakou kompozici z těch listů. Jako vytvořit si něco, aby
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, ,k tomuhle
.
U, listu
iíctn sid muzes
můžeš pnua
přidat ten plod
toho stromu, kterej
šly přes sebe, nebo
ť
, , • taky,
, a udělat si na víc
vír papíru
naoírů víc
zkopírujem
vu, takových
j sestav z těch listů. 1 tu lípu tam
máš nějaký plody.
00:23:18 Ka: Nevadí, že je to tmavý?
00:23:19 U: Nevadí.
00:23:20 Mí: V ateliéru nebo tady?
to krasna,
v řásná rait
tak to zkusíme tím papírem přikrejt. Otevři
00:23:21 U: Tady si to vem. xt
No taje
, ty
. Mírový listy,
líotv priKryjein
nřikrvieme to, aby si měla ten papír u toho
si kopírku, vyndáme z toho
,
,kde
r. aA4,
a přiklopíme
nřivioníme a můžeme
zmačknout zelenej knoflík. Jede. Ted
konce,
máš ,formát
mu
J
• .r to
^ k„Hpš
se podívej na ty barvy, jestli
budeš chtít
cntu světlejší
sveu j nebo tmavší. To je moc tmavý,
takže tadyhle.
00:24:21 Ka: Máme tam papír?
00:24-23 U- Máme. Hm. Tak to už je úplní Spatný! ... Tohle nejde. Jedině, hm to je
pořád stejný Tak to zkusime bez toho, jestli se to trošku neosvětlí. Teď nám to nendílá
ten formát. To nám nejde. Takže si vem další kúru. Jinak to nepnde. Měla si si to
všechno připravit, Brouku, ty sou krásný. Tohle to je podobný, tahle ta je jiná.
00:25:29 Ka: Tohle taky?
- tech věří
kterv budeš
kreslit, hodně na výběr. Tak,
00:25:30 U: Určitě, ať tam mas
veci, Který
uu
v, jit. ... Nn
zkus, teď by to mělo
No naráda'
paraua. Můžeš další. ... Pak to utřeme suchým
1 to^ iift/im
iestli se nám do formátu dostane. Tak
hadříčkem. Tu velkou zkusíme, ale
nevím, jesui
můžeš. Ta by mohla vyjít hezky. Ona byla světlejší. Krásný!
00:26:13 Ka: Tu velkou jo?
j mas „aiz
ipčtě ty
tv Kořeny
kořenv. No, to nevim, jestli nám to
00:26:15 U: Jo, jo tu velkou. ^Tady
pak jeste
v

yjde, ale bylo by to prima.

00:26:23 Ka: A co takhle?
v ze
v bysme
u,,cmpto
tn dan
dali taicn
takhle na A () Neuvěřiteně, ono to
00:26:24 U: No, to nepude. Jedine,
. To
T víc
in asi
cd nepuae,
nenudě piu
protože to máme hodně zvedlý. Zkusíme
Jede. No, ale je to tmavý.
to přikrejt. Čim bysme to přikryli? Podrž to.
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00:27:00 Ka: Mám to držet takhle?
00:27:01 U: Takhle to přikrejem ... No o něeo malinko je to lepší, ale už tolik
nezesvětlíme bohužel. Tak! Míro nebo Marečku, podej nám utěrku.
00:27:28 M: Utěrku jo?
00:27:29 U: Ano.
00:27:31 Ka: Tohle taky?
t , , Tn rn nntřebuieš, Karolínko. To, co potřebuješ.
00:27:33 U: Tohle můžem taky.
To, co potreDujcb,

00:27:36 M: Pani učitelko! Takovouhle?
J • ' ;í srnčím Poiď tady si uděláš ještě tu buničinu. Papír,
00:27:39 U: Ano, podej nam ji, prosím, rojů, i* y
j
, < „„„
A srovnej si ještě. Zkopíruj si tuhle fotku s těma
kterej má tu strukturu krásnou. ... a srovnej
j
kořenama.
00:28:00 Ka: Tuhle?
00:28:03 U:Nic.
00:28:05 Ka: Asi tmavší.
00:28:09 U: No jo! Jasně! Máš pravdu, šikulko!
00:28:11 Ka: Jako tyhlecty, k sobě.
i * * v tv kůře a tohle si si vybrala k těm kořenům. To je
00:28:15 U: Tohle to je vlastně kty Kure a ium
j
přesně ono. Jo! Hele, krása Kájo!
00:28:24 Ka: Hm.
00:28:26 U: Můžeme na další. Zase si to pak rozeberte do svejch krabiček.
00:28:32 Ka: Tohle?

v"
« uděláme s těma kořenama. Tohle máme, tak si
00:28:33 U: Tohle asi ne, Kaji. To si udeiame
• v «. fi n„H P m P mít zase špatnej formát. Tak si to zapnem.
k tomu doděláme ještě tohle. Budeme
mu
j
ť
00:28:46 Ka: Takhle to tam vejde?
00:28:48 U: No, velikej jedině. Zkusíme A3. Jak to máme? A3!
00:29:05 Ka: Nebude to moc tmavý.
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00:29:06 U: Ha bude. My to máme úplně jinde, než to máme mít. ... Hm, tohle je fajn.
Co nám ještě chybí? Cos to chtěla ještě? Ještě tohle.
00:29:30 Ka: A tohle taky?
00:29:31 U: To taky.
00:29:34 Ka: Tohle?
00:29:36 U: Jo, pojď! ... Může Klárka se připravit. ... Hm. Dobrý. Ták. ... Pak Marek.
... Kája už si to může vzít a jít do ateliéru připravit, až dojede její poslední kopie.
Nemáme papír? Zasek se zase. ... Hm! ... No to je špatný, to je špatný!
00:31:04 Ka: Tohle asi ne, pan čelko.
00:31:17 U: Ajajaj! Vylez! Tak ještě jednou, trošku přitmavíme. () Hm! Jo, dobrý!
00:31:54 Ka: A ještě tady to.
0:31:55 U: Poslední a může Klára.
00:31:57 Ka: Tohle to?
00:31:58 U: To je úplně stejný.... To stačí úplně. Tady máš ještě ten originál, můžeš si
to sním srovnat. Můžeš si to odnést, tam si to rozlož a začni si pracovat. A může
Klárka. Pojď, Klárko. Máš i toho šneka připravenýho, jo? Prima. Kameny. Tak jedeme.
Zkus je tam vkládat.
00:32:29 Ka: A už mám začít kreslit?
00:32:30 U: Můžeš jít Kájí a můžeš si začít dělat. Připrav si tam ty papíry, kartony.
Můžeš jít Kájí a můžeš si začít dělat. Připrav si tam ty papíry, kartony, tou tužkou si
vem asi normální čtvrtku, ať se ti na ní hezky kreslí. Tak a zmačknout. Pak se
podíváme, jestli to mám světlý nebo tmavý. Tak, mrknem. Krásnej!
00:32:56 K: Hm.
00:32:58 U: Ten se poved! Vidíš tam všechny ty, to sou asi jak byl v tom kamenu, tak
tam zůstaly ty horniny na tom, co moře nespláchlo. Ták!
00:33:10 K: Jěště je papír?
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00:33:19 U: Je tam, ták. |Šum| Míro, udělal si si ty sestavy těch listů? Prima, vlastně to,
co pak \\
00:33:34 K: To je tmavý.
00:33:36 U: \\ Hmmm. To je hodně tmavý, ale to asi nedostaneme, protože je to černý.
00:33:38 K: Hm.
00:33:39 U: To už si vlastně podobný kompozice budeš dělat na tu čtvrtku. Jo už tam
nebudeš mít jenom jeden list. Nebude a nebude!
00:33:48 M: Už padaj listy.
00:33:49 U: Padaj Marečku a proč?
00:33:50 M: Protože je zima.
00:33:52 U: Ještě není zima.
00:33:53 K: Podzim je.
00:33:56 Mí: Pan čelko, že ještě není podzim, až v říjnu.
00:34:00 U: To je pravda. Ha, nemáme papíry, tohle to můžeš vyhodit.
00:34:12 M: Ještě se směj před kamerou.
00:34:16 Mí: Já se právě nesměju.
00:34:25 U: Jo, to je pěkný!
00:34:26 K: Hm.
00:34:27 U: Stačí, nebo to chceš nějak zesvětlit nebo ztmavit.
00:34:30 K: Trošku.
00:34:31 U: Světlejší nebo tmavší?
00:34:34 K: Tmavší.
00:34:36 U: Tmavší? To nebude vidět. Možná světlejší.
00:34:39 K: Tak světlejší.
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00:34:41 U: Jestli to pude. Zkusíme tu tmavší, co ti to udělá, když tě to zajímá. ... Abys
věděla, co ti to udělá. No vidíš, to není ono. Ten světlej je lepší. Pojď si to zase ubrat
sama, ať víš, jak se to zesvětluje. Tímhle tim měsíčkem.
00:35:08 K: Jo.
00:35:09 U: Tim prázdným si to zesvětlíš, počkej, dáme tam ten papír. Ták! Tak tímhle
to zesvětlíš. Skočí ti tam to světlejší. Vidiš? Tak! Můžeš!
00:35:30 K: Jo, jsem zvědavá.
00:35:31 U: Já taky. Krásnej!
00:35:32 K: Hm.
00:35:33 U: Přidáme tam světlejší. To je, jak když je ve vodě, když se ti tam udělaj ty
stíny. To je hezký.
00:35:39 K: Tojesupr!
00:35:41 U: No, podivej. To je krásný. Ještě krásnější!
00:35:44 K: Tady to taky není vidět.
00:35:46 U: To asi nebude vidět. Zkusíme, no. Je to tmavý hodně. Zkusíme to udělat
úplně nejsvětlejší. Tak a může jít Mareček. Máš všechny, Klárko?
00:35:56 K: No.
00:35:57 U: Jo, ještě ty nitě. Běž si pro ty nitě. Jak si si ho tam zabalila, toho šnečka. ...
Hm, To je Spatný.

00:36:15 K: Hm.
00:36:16 U: Tady máš ještě ty horniny, abys měla důkaz, kde se to nachází. ... Tak zase
si ulož všechny ty pomůcky do svý krabičky a můžeš si jít.
00:36:37 K: Tak jo.
00:36:40 U: To je krásný! A můžeš si jít na svoje místo. Ještě toho šneka. Toho sis
krásně zbalila. ... Trošičku ho přitmavíme. Vem si toho prvního, co jsme dělali.
00:37:01 K: Toho?
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00:37:02 U: Někde sme tady už jednoho nakopírovali předtím. Jak sme to zkoušeli, ty
nitě, jo?
00:37:08 K: Mám tam.
00:37:10 U: Máš? Hele musíme ještě přitavit.
00:37:11 K: Hm.
00:37:23 U: Když by si se podívala, jak on je zatoěenej od prostředka, vidíš to?
00:37:27 K: Hm.
00:37:28 U: Tak vlastně to máme špatně, protože tam nemáme ten jeho začátek.
00:37:33 K: Jé! No!
00:37:35 U: Ten bysme vlastně měli udělat takhle, aby to bylo opravdový. Teď máme
jeho střed. Vidíš to? Teď máme střed šnečka. Musim pořádně pozorovat, odkud se mi
zahaluje. Jak přirůstá ta schránka, zkamení mu a ztvrdne. Nejdřív je měkká. Jo? Takže
takhle. A na konci se ta škeble rozšíří. Teď máme šneka. Zkusíme si udělat jinýho. Tam
to bylo ubalený jen tak, teď se podíváme, když tam máme ten střed. Když se nám tam
objeví. Strašně důležitý je se dívat. Pořádně se dívat na to, co kreslím. Nejdřív si to
pořádně prohlížím. ... Lidi se neumí dívat. Kolikrát ani nevědí, co jim roste za strom
před barákem. ... No, hele, už ho tam máš.
00:38:35 K: Jo.
00:38:36 U: Už ho tam máš zabalený. Teď ti ho trochu zesvětlim. Teď můžeš jít a
můžeš se dát do práce.
00:38:41 K: Hm.
00:38:43 U: Marečku pojď! Vem si to všechno. Marečku vem si sem kameny, vem si
sem toho trilobita. ... Tak pojď! Takhle se to uloží. My si uděláme ty povrchy těch
kamínků, abychom věděli, v čem se ten trilobit obtiskne. Viď?! Jak vypadá taková
skála. Je to něco úplně jinýho, než když maluju třeba list nebo trávu. Kámen je jinej. Má
jiný čáry, jiný skvrny. Pokusíme se to nakreslit tak, aby bylo poznat, že je to kámen,
skála. Zesvětlíme to, tak, tohle je zesvětlení. Měsíčkem. Plnej měsíček ztmavuje, když
je práznej měsíček, tak zesvětluju. Nemáme papír. ... Můžeš, zmačkni. ... Už nám leze.
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Podívej se na to. Že jo? Nech si oba, dáme další. Kterej chceš kámen? ... Podej si
kámen.
00:40:04 M: Tady co mám.
00:40:06 U: Ty už držíš? Máš připraveno? Počkej, abychom neodřeli sklo. Opatrně, to
bysme mohli zobou stran. ... Zkusíme! ... No, hele. Pěknej! ... Ták a ještě ho dáme
z druhý strany. ... Máš připraveno? Přeslička? Vidíš tam ty lístečky? Jsou tam viď?
00:40:55 M: Jo.
00:40:57 U: Krása. ... Tak opatrně si to očistíme. To ne, to je hlaďoučký. Jsou modely
ze sádry pro děti do školy. Vidíš? Přesně podle toho pravýho. ... Viděl si je v Národním
muzeu, když si byl?
00:41:23 M: Jo.
00:41:26 U: Hele! Hezky! Zesvětlit to nejde, takže dobrý. Můžeš další. ... Další
přesličku. ... Přiklopíme a jedeme. ... Ano. Fajn... Zase... Máš? Máme, ukaž, nedělali
sme ho? Ještě ne. ... Tak dej si ho tam, opatrně. Ukaž! Hm, to je pěkný! To by mohlo
bejt moc pěkný. ... A už jedem. Špatnej formát, trošku pošoupnem a jedem. Nejde.
00:42:34 O: Já si du k vám změřit ten, ten ubrus. Sem si zase řekla o práci. ()
00:42:46 U: Už to jede! ... Krása! Teď to nejdůležitější.
00:43:02 O: () 2 x 140. Běž, já to napíšu. 2 x 140.
00:43:12 U: Můžeš. ... No výborný. ()
00:43:31 M: Tohle sme neměli.
00:43:32 U: Jo, tohle sme ještě neměli. Správně, Marčí. ... Skála. Takže si to tam dej.
Přiklop si to papírem, zkus to sám. Jsi šikovnej, pojď! Zkus si ten papír srovnat do toho
formátu. Takhle přesně, jak to končí. Ano. Přiklopíme, zmáčkneme. ... Jo?! Fajn! Tak
Marečku, může si dát všechny věci do krabice a jde Míra se svejma připravenýma
sestavama. Pojď, Míro. Všechno si vem a můžeš si začít pracovat.
00:44:21 M: Takhle s tim papírem?
00:44:23 U: No to víš, že jo. Vem si to sem všechno. Marku, prosim tě, vem tam Káje,
ona tu zapomněla ty kořeny. Tak pojď, Míro! ... Ukaž, jak sis to naskládal? A máš to?
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No! Tak to máš teda všechno, ale já sem chtěla, aby si to měl po těch druzích. Třeba
list, ke kterýmu patří ten plod. A tenhle ten plod, k tomu tam máš list. Jo? A více listů
na papír přes sebe danejch, aby to spolu souviselo. Tak tady ti okopíruju všechno, co si
nasbíral a pak udělej všechno, co ksobě patřilo. Ano? Aby patřil list kplodu. ...
Vzpomeň si, co k tomu ořechu patří za list, když sme ho hledali na zahradě, tak tam byl.
Pod tim stromem spadnul.
00:45:33 Mí: List.
00:45:39 U: Z toho ořechu. ... Tam, kde se válelo nejvíc těch oříšků na zemi. Tam jsme
trhali ty listy. ... Jestli ses díval pozorně, tak si určitě vzpomeneš. ... Podívej, jak ti to
krásně vyšlo. Vzpomněl si si? No vidíš, tohle je z lípy. Teda z lípy, z javoru. Tohle patří
k těmhle listům. Tak pojď! Z toho si můžeš udělat kompozici. ... A ten ořech? Přeci,
jaký měl listy?
00:46:33 Mí. Tady sem si vybral list a nevim.
00:46:34 U: No, kterej je z lípy? Kterej je lípa? A tadyhle máš ořech. To si zapomněl.
Tak pojď, dáme to tam.
00:46:42 Mí: A tady je taky ořech?
00:46:44 U: To je taky ořech. Ano, můžeš si je tam dát oba dva. Pojď, dáme to
dohromady. () Míro vem si sem tu krabičku, ať to tam můžem zase skládat. ... Pospěš si
prosím. Tak, taky máš ten dub. Takže teď potřebujeme javory a ořechy. Vrtulky si dej,
pojď, tady máme vrtulky, naskládáme si to tam. ... Podávej mi je.
00:47:17 Mí: Ty vrtulky?
00:47:19 U: Ano. Ať ti tam ty listy krásně vyjdou. ... () No, ať je máš hezky

-

rozložený. No ještě. Krásný! Tady má k tomu všechno. Tady máš javůrek, krásnej. () Jo
prima, děláme ještě ořech, pojď. Kterej sme říkali, že je ořech?
00:48:19 Mí: Ten.
00:48:20 U: Ano, ten. A ktomu patřej oříšky. Tenhle tam dávat nebudem, ten lepí,
abychom to nepoškodili.
00:48:25 Mí: Smrdí.
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00:48:26 U: Smrdí jo?
0:48:28 Mí: Von teda voní, ale pro mě smrdí.
00:48:30 U: Vyndej si ty listy. Vyndej si ty věci. Ták!
00:48:52 Mí: Tady ten je hezkej.
00:48:58 U: No, hele, ten vypadá pěkně. Ještě zkusíme jednu.
00:49:00 Mí: Hm.
00:49:04 U: A pak si uděláme všechny ty listy přes sebe, aby si měl už potom
představu, jak to budeš dělat na ten papír a aby si ho zaplnil celý. ... To je až dost
světlý, ale vem si to. Ono je to zajímavý. Hele Míro, koukej, až to budeš dělat na ten
svůj obraz, tak ti ty listy taky pudou přes sebe, že si vlastně zaplníš celou tu plochu,
jako když sme dělali ty fotografie. Jak sme se dívali, jak sou ty listy na zemi napadaný,
jak sou vlastně napadaný přes sebe.
00:49:35 Mí: Pani učitelko! Eště?
00:49:36 U: Tak můžem tam dát klidně i ty jiný.
00:49:41 Mí: Tady.
00:49:42 U: Co je tam? Jestli se nám tam někam vejde. ... Ten už se nám tam nikam
nevejde. To je akorát. Zapni. Jedeme. ... Trošku ztmavíme, vidíš? Až budeš malovat ten
0 Krásně tam máš ty žilky. No, podívej, krásný! Možná trochu světlejší. Vidíš to?
Všechno se nám to, vidíš ty skvrny? Když ten list zhnědne, jak někde praskne. Někde se
potrhá. Tohle je nejlepší! Můžeš si to zabalit všechno a jít za holkama... Začni si taky
kresbou, pak začni otiskla, pokračuj a pak už si můžeš malovat. Tady máš všechny
materiály svoje. Hezky si to tam rozlož, až to bude popisovat, aby si to - všechno věděl.
Tak, dej si to tam. Já to tady smetu. Začni pracovat... Tady máš ještě list a můžeš jít.
00:51:36 Konec kazety
Ve třídě
00:00:00 U: Je to tak Marku. A podívej se, kde má stín - Když přivřeš oči, kde vidíš
stín?... Kdyby si si ho potom chtěl udělat Míro i jako linoryt, tak můžeš.... () Tady máte
1 slabé fixy, když si budete chtít tu kresbu rovnou kreslit, místo tuše fixem. To je
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bezpečnější. Čtvrtku máš, Míro, čistou? Tak si vezmi. Máte to všechno tam na stole
připravený.
00:01:01 Ž: ()
00:01:04 U: Tužka. Nesmíš dávat pod křídu tužku, vždyť to víš. Ty si měla dělat nejdřív
jedno na papír tužkou, potom křídama. Jo?! Nikdy nepodkreslujeme! Ani vodovky ani
tempery jo?! Tužkou ne! Tužka nám pak ze všeho vylézá a zlobí nás.
00:01:17 M: Pančelko.
00:01:18 U: Ano! Ukaž.
00:01:20 M: Takhle stačí?
00:01:22 U: No určitě. Pěkný! A podívej, když přivřeš oči, tak vidim, že ty čárečky sou
vevnitř malinko tmavší. Podívej! To okolí, vidíš? Že sou tmavší. () Jo, hezký!
00:01:50 K: Takhle?
00:01:52 U: Hm a slabounce, lehounce. ... Ty nevíš kterej?
00:02:04 Mí: Hm.
00:02:06 U: Ten, co sme tam našli, byl hezkej celej. Ten není špatnej, ale dívali sme se
najinej.
00:02:17 Mí: Tenhle ste asi řikala.
00:02:19 U: Ten si nech potom na tu barvu, až tam budeš ty listy rovnat. Tenhle sem
řikala Míro. ... Tam je to hezky vidět. () Nebo tenhle. Hele! Kterej? ... Je stejnej, ale
jeden

je

tmavší

jeden

světlejší.

Kterej

se

ti

bude

lip

kreslit.

00:02:43 M: Světlý. Tady je to už světlý.
00:02:45 U: No tak to světlejší musí být vidět na tý kresbě. ... Můžeš si ho udělat ještě
malinkýho tim fixem a pak si ho můžeš zkusit vyrejt třeba do toho lina. Ty chceš
vlastně tu desku. Tu suchou jehlu.
00:02:59 M: Jo!
00:04:20 M: Já bych si dal něco.
00:04:21 Mí: Hm.
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00:05:01 K: ()
00:05:19 U: Cokoli budete potřebovat, tak si dojděte. ()
00:09:16 Mí a Ka: |Šepot|
00:10:55 Ka: Uka!
00:10:56 K: ()
00:10:58 Ka: Vždyť je to dobrý.
00:11:08 U: Krása! No trošku si to - podívej se - trošku, kde je to světlo, tohle je
světlejší, když přivřu oči, takže já si tady teď musim udělat ty stíny, odkuď mi ten
kámen - tady mi vystupuje tohle - víš? ... Jo a tady vlastně to. Tady je ta škeble tmavší.
Tady taky, hele, když se podívám, tak tady je to tmavší, sem se mi to teda zesvětluje.
Stačí trošičku, tady pod tim takhe je to nejtmavší, tady kolem trošku. Tady bych přidala
stín. Jinak je to moc pěkný. ... Krásný, Míro! Pozoruj tu kresbu na tom listu. Všechny
ty čárečky. ... Já myslim, že až doděláš tohle, tak stačí. Ta první kresba, to první
pozorování a pak už můžeš jít k tomu, k tý grafice, aby si to stihnul.
00:13:11 M: Já?
00:13:12 U: No do tý desky jak budeš dloubat. Asi si uděláš toho maličkýho. ... No
nádhera, Kája! Moc krásný! Kdyžtak si to tady přikrývej, ať si to nerozmažeš, až se
dostaneš tady k těm liniím. A pak už bych skončila a šla bych do dalšího. Můžeš si
zkusit tušema, nebo jestli budeš dělat tu kůru ze sádry. Paráda. ... Ehm. Tady se mi to
zatáčí? Stínuju to podle toho. Vidíš? Tady je to oblý. Musim stínovat po tom tvaru.
|Šepot| Takhle ubírat. Hele odlehčuju si tužku až se dostanu do bílý. A to úplně stačí, to
značí to zaoblení. Tady zase přidám. A teď odlehčuju tužku, odlehčuju, jak sme se to
učili, až sem.
00:14:42 K: Tak jo.
00:14:50 Ka: ()
00:14:52 U: To nevadí, to pak vyčistíme tou měkkou gumou ty kraje. ... Hm. Ty už si
studuješ. A proč to obkresluješ? Obkreslovat není umění. \\
00:15:04 O: Tohle to vám posílá pani ředitelka, že to máte podepsat.
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00:15:06 U: Ano. ... Počkej, Míro! \\ Žádný umělec neobkresluje. I když se mi to
nepodaří vystihnout úplně přesně, jak to má vypadat - puč mi tu tužku - tak se snažim
sám. Tohle to si dělal sám, nebo si to obkreslil?
00:15:48 Mí: Ne tohle sem obkreslil.
00:15:50 U: No a to je špatně. Musíš sám, podívej se, jak to máš tlustší, tady a teď si
musíš pozorovat, odkud ti dou, kam jdou. Tady de ve středu. Že jo? Jo? Tahle ta ti půjde
do špičky listu. Tahle ta ti půjde do špičky. Potom se nějak větvej. A pak si je začnu
stínovat. Kde je ten stín nejtmavší. Tady je to nejtmavší a pak ubírám. Ty si obkreslil
jinej list, než ho máš malovat.
00:16:28 Mí: Já obkreslil tenhle.
00:16:29 U: No, ale měl si dělat tenhle. Víš! To pak těžko můžeš stínovat, když máš na
obrázku jinej list, než na kterej se díváš a my potřebujeme tohle. Tady vidíš ty stíny.
Tamhle v tom listu to nevidíš. Ty pak budeme dělat barvou. Proto sme si dělali ty kopie,
aby si viděl stín. Tady ta špička je plná, ubírá se mi, ubírá se mi, ubírá, pomalounku až
do bila. Jo? Hezky! Tady je tma, když přimhouřím a jde mi to do světla. Tohle si
vystínovat, ten lísteček. Dobře se dívat! ... Krásný, Marku.
00:17:13 Ka: Už to mám nechat?
00:17:15 U: Já si myslím, že určitě ano. Máme první studii, já ti jí vyčistim a vyberte si
na to pak jedno místo, kam ji budete řadit, abyste věděli, co už máte hotovo. Byla tady
někde plastická guma, Kájo. Kde byla? Někde sem ji tu viděla. V krabici? Někde sem ji
zahlídla.
00:17:36 Ka: Tamhle v tý krabičce.
00:17:38 U: Ne tam taky není. Já se po ní podívám. Připrav si další práci. Co budeš
dělat teď? Co máš rozmyšleno?
00:17:45 Ka: Asi nějakou tuší.
00:17:48 U: Tuší? Tuše tam máš. Perka tam máš. Tady si vyber.
00:17:58 Ka: Já mám.
00:18:00 U: Máš? I perko sis vzala? Tak, nebo i dřívko si vem, tim to jde krásně.
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00:18:30 M: Pan čelko, mám si udělat tady to? Tady to!
00:18:31 U: Až to dokreslíš, Marečku. Až to budeš mít hotový, nebo jestli ti to už stačí?
Tvoje pozorování tužkou?
00:19:03 Ka: Pani učitelko! Mám si vzít větší nebo menší? Já budu dělat tu - větev
nějakou.
00:19:07 U: Jakou chceš. Klidně si vem menší, ať toho stihneš víc. ... Hezký, takhle je
to dobře. Akorát bys tam neměl ty přechody a aby ti to šlo od nejtmavší k bílý. () Krása!
00:19:38 Mí: Tak já udělám všechny.
00:19:42 U: I ty malý, co z toho vybíhají. Já myslím, že jich je tam víc. ... Krásný,
takže můžeš si zkusit dalšího. Jo, nemusíš to mít tak složitě. Tady najdi, kde ho máš.
Ten je taky krásnej.
00:20:02 O: Dobrý den!
00:20:03 Ka: Dobrý den!
00:20:04 O: Zuzy, jdu vrátit lepidlo. Jo?!
00:20:07 U: Ano.
00:20:08 O: A přečte - |Šepot|
00:20:18 U: Tady můžete použít na tu skálu, hele Klárko, na tu koláž jako je to tady.
Jo? To by bylo krásný. Šnek ve skále. I Mareček si může použít nějakej papír na kámen.
Vem si tu světlejší. Tam to bude víc. Kde jí máš originál?
00:20:38 Ka: Já? Tady někde.
00:20:39 U: Kdyby sis to rozložila, tak by si to měla na vočích. Barvou?
00:20:46 Ka: ()
00:20:47 U: Nevadí. () Udělej si tuší jenom kousíček, aby si si to vyzkoušela, kudy to
vede a pak si to můžeš udělat na tmavěj papír světlounkou křídou, nebo čim by si to
chtěla dělat. Co by se ti líbilo?
00:21:10 Ka: Asi temperou, protože tamto je křída.
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00:21:12 U: No, to je vlastně pravda. Ano, ano. ... Tak, já jen přinesu fotoaparát a
zfotíte si ty vaše jednotlivý postupy. ... Vezměte si, co potřebujete. Míro, až budeš mít
hotovo, dostudováno, tak si můžeš připravit ty tempery na to tiskání. Jo? Možná by ti to
krásně šlo tady na ten hladkej papír. Na to by se ti ty barvičky krásně obtiskovaly.
00:22:10 Ka: Pan čelko, kde hadry vlastně?
00:22:12 U: Prosím?
00:22:13 Ka: Kde sou hadry vlastně? Ne takový ty nový. Ty starý.
00:22:16 U: Ty starý hadry sou tady Kájí. ... Sme s tím přikrývali ty tempery, oni nám
stejně zaschly.
00:22:26 Ka: A mám si třeba přelejt tu tuš do nějakýho kelímku? To asi ne.
00:22:30 U: Tu barevnou? Můžeš rovnou z toho, jestli budeš dělat barevně. Akorát si no pozor - akorát si per kdyžtak to perko, abys je nezašpinila, anebo tady můžeš mít
tyhle. Těch je tady spoustu. Jak chceš.
00:25:35 Ka: Pan čelko! ... Pan čelko! Mám to takhle rozto a jednu udělat barevně a
jednu ne?
00:25:46 U: Můžeš a nemusíš to ani přepulovat. Můžeš klidně na jednu půlku udělat tu,
na jednu tu a nechat je vedle sebe. No!
00:25:58 Ka: Takže mám udělat na jednu půlku tu a na druhou tu?
00:26:00 U: Můžeš. A tam máš ty hezký barevný tuše. Víš to? Ty nový.
00:26:02 Ka: Tady?
00:26:03 U: Jo! ... No, tak Marečku.
00:26:08 Ka: A já nevím, jak mám udělat tu obyčejnou. Modrou? Jakou?
00:26:10 U: Ty chceš udělat, ne, tak si udělej jednu normálně černou jako kresbu nebo
můžeš i fíxikem a jednu barevnou. Jakkoliv.
00:26:21 Ka: No.
00:26:26 U: Prima a chceš si tam taky udělat vodovkou ty stíny nebo si to necháš takhle

\\
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00:26:29 M: Jo!
00:26:30 U: \\ těch kamenů. Dobře, takže tadyhle máš () ať se nezdržuješ. ... Tak, Míro,
hotovo?
00:26:45 Mí: Ještě ne.
00:26:47 U: Ještě ne? ... Jakou barvu má ta skála Marečku?
00:26:59 Ka: Ten je špinavěj.
00:27: 01 U: Tak si vem čistej. Máme jich dost. Cože?
00:27:04 M: Mám udělat tohle?
00:27:06 U: Můžeš, jestli to tam vidíš. Děláš podle toho kamene hlavně.
00:27:12 M: ()
00:27:13 U: Ale tohle je špatně. Tady to není takhle ukončený. ... Já sem říkala, že
když stínuju, tak se musim dostat, že odlehčuju tu ruku, podivej, ten na sebe navazuje
ten stín.

Vidíš to?! Plynule a tady ta čára musí bejt vidět. Nemůžu to mít takový

voškubaný. Tu čáru jedu. A když stínuju, tak tu ruku odlehčuju a odlehčuju. Zesvětluju,
zesvětluju, až se dostanu na tu nejsvětlejší, co chci, až do tý bílý. Nepřerušuju, ale
dojedu to až do tý bílý. Nemůžu tady mít přechod. Jo? Tady je to takhle až do špičky. A
tady ubírám zase a tady taky. To musí bejt znát.
00:28:14 Ka: Díky!
00:28:16 K: Prosím.
00:28:17 U: Krásný a musí bejt znát ta linie. Co si tam chtěl dělat? Ty žilky? Ty ti
vedou vždycky od tý, jo, ale ty stíny si nejdřív Míro dodělej jo. Aby ty přechody nebyly
tak ostrý. Krásný Marku. Jakou barvu má ta skála? Podívej se!
00:28:40 M: Šedou.
00:28:42 U: Šedou. Jak udělám šedou?
00:28:43 M: Černou a bílou.
00:28:45 U: Anebo vodovkou takovou. Víc vody dám. Vidíš. Když si to budu chtít
přitmavit, tak si přidám. ... |Šepot| No, jakou barvu má trilobit? Já ti přinesu slabý
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štěteček a můžeš si tam i mezi žebírkama jeho, jak tam má ty žebra, to sou ty proužky,
který si maloval. Jaká je to barva tý skály? Tady.
00:29:30 M: ()
00:29:31 U: Taková spíš hnědá, hnědooranžová. Tak šijí vyčistíme. Krásně. () Jo, takže
tímto způsobem. ... Hm. Zase si tady máš přechod. Míro, musíš to odlehčit tak, tak tu
tužku abych se dostala do bílý. Lehounce zesvětlám. ... Jo? Aby tam, tady máš pořád tu
čáru, ta nesmí bejt vidět. Hele! Jo? Podívej! Tam není vidět přechod. To ubývá, ubývá,
až když tam chci udělat nějaký ty skvrny, tak to jsou skvrny. Takhle třeba. Jinak stín.
Od nejtmavšího, bez přechodu. Tady taky si to usek. Takhle to dělej, až se dostanu
postupně do tý bílý. Tady máš přerušenou linii. Ten list musí bejt, podivej, tady ta čára
musí bejt plynulá. Jak ten list ti de, někde má třeba zoubeček, ale jinak je ta čára
plynulá. Zkus udělat plynulou čáru kolem celýho listu. Tady taky. Zjemnit až do bílý.
... Ano Marku, výborně a nedávej si tam moc tý černý. Spíš tu zrzavou. ... Hm. Prima.
... Pracuj Míro! Jestli se chceš narovnat, tak se narovnej, jestli tě bolej záda. ... Krásný,
ale nerozmazávej si to. Ale pozor na ty bílý, to se ti tam úplně ztrácí, ale to můžeme pak
tou plastickou gumou trošičku vytáhnout. ... Musím říct, že to máte moc pěkný všichni.
... Tak Klárko! Už si pochopila zákonitost šneka? Amonitu? Tak pak už se ti bude
krásně modelovat, že jo?
00:32:22 K: Hm.
00:33:22 U: Kde máš to bílý? |Šepot|
00:33:32 Ka: Pan čelko! Já sem to trošku udělala na tu druhou stranu. Trošku víc.
00:33:38 U: Se podívám, jo?! To nevadí, Kájo. To máš vlastně - je jakoby model, kam
si můžeš i sahat, sama si s tim hrát. A taky se podivej, kde je ten stín, kde ta větev jde
přes to. Tak tady by měla bejt světlá. Pozor na to! Vlastně když bych - kde bych ti to
ukázala, třeba tady - jo, když bych tady navazovala a jde mi nějaká větvička.
00:34:12 Ka: Tak je světlejší. Hm.
00:34:14 U: [Šepotj Aby byla jemná ta čára. Nebyla tlustá. Krásný Marku! Krásný! Já
vám připravím tu hlínu. ... Kájo, tohle by se dalo použít na nějakou tu změť těch
kořenů, kdybysme to pak napustili tim sklem. ... Tak Míro, jestli už si myslíš, že si
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pochopil ten list a chceš začít tu barvu, tak já myslim, že na studium tužkou už to stačí.
Už si si ten list prostudoval.
00:35:49 K: Kájí!
00:35:49 U: Dodělej si tady hezky ty žíly. Jo hele, když je tady tmavší, musí být i tady
tmavší. A vždycky rovnou. Nenapojuju jí. A podívej se, jak jde. Hele, takhle de. A teď
si ještě dodělej ty žilky, vždycky jde do konce listu, protože mu vede živiny a proti.
Vidíš to? Tak dodělej si žilky a můžeš se pustit do tý barvy, aby si odlehčil ruku zase,
dělal zase něco trošku jinýho. ... Marečku krásný! Dělej si, řeď si to tady na tom papíře.
Podívej, jak už to tady máš nacamraný. Musíš mít krásnou tu barvičku a podívej a jedu
s tím štětečkem, krásně si to projedu a musíš tam mít tu vodu. Vodovou barvu. Zkouším
si to vedle na tom papíře tu barvičku. () Jo? Aby to nebylo takový flekatý. Jenom takhle
to projíždím slabou barvou. ... Tak co? Hotovo? Co tohle je? Tady máš, vidíš, jak to jde
přes sebe?
00:38:51 Mí: Já to neumím.
00:38:53 U: Ty to nevidíš, protože se nedíváš pořádně. Jo! Takhle ti tady jako končej
v prostoru ty žilky. Jo, tady si to ještě vystínuj, tudlecty. Kde máš ty? |Šepot| Vrtulku.
Tady se podívej ještě na tu vrtulku. Že ona má. Takhle to tady není. To si obkreslil a to
je špatně. Právě když obkresluju, tak mě to zavádí někam jinam.
00:39:41 Mí: ()
00:39:44 U: Ne, to je jedno. Podívej se, tady de takhle ta vrtule. Podívej se, tady se
takhle dvojí, jo zase tady odsud vychází ta druhá. Podívej se, jak to tady je. Takhle se to
tady žilnatí. A zase to ubývá. Jenom tu jednu, protože je to slabounký. Ne takhle tlustý.
Jo slabounký. Propracuj si ještě tu vrtulku, ať ten plod máš zpracovanej. ... To nevadí
vůbec. Vedle si můžeš udělat ten barevnej. Tady si akorát dotáhni, kde to má návaznost.
Děláš poslední? ... Ano, Klárko.
00:40:28 K: Hm. Nepovedlo.
00:40:29 U: Ale není to špatný. A nechceš si ho zkusit vystínovat třeba vodovkou?
Rudkou si řikala, že budeš dělat.
00:40:37 K: Hm.
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00:40:39 U: Nechceš si ho udělat rudkou?
00:40:40 K: No!
00:40:41 U: Tak si ho vygumuj. No. Jé, jé! ... A víš co, uděláme to úplně jinak, vezmeš
si čistou čtvrtku, tadyhle si ho vypracuješ a pak si ho k tomu nalepíš. Budeš ho mít jinou
technikou, ale bude to patřit ke kresbě. Jo?
00:41:00 K: Hm.
00:41:06 U: Takhle si ho sem pak dáš. A i je to pěkný, ta čtvrtka má jinou barvu, tak se
ti to hezky odstaví. Nebo si tam pak můžeš dát kousek tý skály jo? A tou rudkou si to
udělat na to.
00:41:18 K: Hm.
00:41:19 U: Jo?\\
00:41:20 M: Pančelko!
00:41:21 U: \\ Tak, zkus ho ještě. \\
00:41:22 M: Pančelko!
00:41:23 U: \\ Eště jednou. Moment Marečku, teď tu mluvim. Jo, pozoruj ho dobře, jak
jde do špičky. A začne vlastně od tohohle. Jo?!
00:41:31 K: Hm. Tak jo.
00:41:32 U: Krásný Marečku! Teď tu skálu okolo. Tam musíš dát víc té tmavé, ale zase
na papíře si to nařeď, abys to neměl úplně černý. Aby si třeba tadyhle to měl nejtmavší
a vodou si to takhle hezky rozmejt. Jo?! Tady můžu přidat i trošku tý hnědý a rozmeju
si to úplně až do bílý. A rozmeju a skončím na tý bílý. ... Nezapomeňte si tady vzít
žákovské knížky. ... Jedna žákovská knížka tady chybí.
00:42:39 Ka: Já jí mám u sebe.
00:42:40 U: T y j í máš u sebe? Tak si tam pak vložíš lísteček.
00:42:44 M: Já ji tam mám.
00:42:47 U: Máš, Marečku. Máš. Tak Míro, můžeš zkusit ty barvy. Máš to?
00:42:50 K: Dělám malou.
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00:42:51 U: To nevadí, Klárko, může být malej. ... Dvojtej, ale slabounkej. ... Tak
Marečku a ten stín aby tam byl. Tady aby to bylo tmavší. ... Jo? Ta skála. Je to obtisk.
Je to tam vtlačený. Krásný! Tadyhle je taky trošku tmavý. Tadyhle.
00:43:26 Ka: Pančelko!
00:43:28 U: Vidíš to tady?
00:43:29 M: ()
00:43:34 U: Tady, když přivřeš oči, tak vidíš, kde to je tmavší a kde je to světlejší. Vidíš
to? () Jo, tak to dojeď dokola. Moc hezký!
00:43:54 K: Pan čelko!
00:43:57 U: Krásný, ale pozor na to, aby to zas nebylo jedna barva. Musíš tam mít to
světlo, vždycky tadyhle u tý čáry je to nejtmavší a tady je to nejsvětlejší. A zase tady je
to nejtmavší a podivej, už se ti to oblí. Už ti to vypadá, jo tady zase nejtmavší a takhle
tady je největší světlo na vrcholu. Tam, kde to je kulatý, je nejvíc světla. Vidiš?
00:44:32 K: Jo.
00:44:33 U: U tý čáry je to vždycky nejtmavší. Já myslím, že výborný. Můžeš si vzít
nějakou hezkou barvičku a udělat tu druhou. Já nevim, jakou chceš. Abys už mohla jít
do tý barvy a stihla si ještě modelovat.
00:44:47 Mí: Já už to mám.
00:44:48U: Máš to, Míro? Bezva! Krásný! Tady si napíšeš dolu hezky, co si to kreslil.
Můžeš si to napsat nanečisto, jestli se bojíš, aby si neudělal chybu. Vžycky si k tomu,
když jste s tou prací hotovi, napište, co ste to zpracovali.
00:45:08 Mí: ()
00:45:10 U: Tadyhle si to napiš, co si pozoroval. Napiš si, pozoroval sem, co?
00:45:18 Mí: Ehm.
00:45:20 K: Stromy.
00:45:21 U: Co si teď nakreslil?
00:45:23 Mí: Lípu.
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00:45:25 U: Ale di ty. Ty si ty stromy nepamatuješ, čoveče. To je dobře, že se tim
zabejváš, aspoň si to zapamatuješ. Co to je za list? ... Přemejšlej! Řikali sme si, že ho
má ve znaku Kanada.
00:45:43 K: Javor.
00:45:45 Mí: Javor.
00:45:46 U: Javor jasně. ... Tak, to si sem hezky malejma písmenka napiš dolu a začni
si asi. tak takovýmhle hezkým písmem. Jo? Tiskace.
00:46:06 M: Pan čelko!
00:46:10 U: Krásný, Marku! Ale tady si to useknul.
00:46:11 Ka: Jéžiši!
00:46:14 U: Jo, musíme tu skálu dojet až do konce. Tady sme to trošku, vidíš, tady to
nebude přerušený. No, a když už si to takhle hezky vystínoval. ... Ehm. Krása! ... Taky
sem napiš, co to je. Co to je?
00:46:45 M: Trilobit.
00:46:46 U: Hm. Tak si to tam hezky napiš. Trilobit. A pak si pod to napiš svůj podpis.
Hezky si to tady tiskace vypiš. Snažte se, aby ty písmenka byly krásný!
00:46:56 Ka: Pan čelko!
00:46:58 U: Krásný, Kláro! Ale pozor, zase se ti to tady neobjevilo, že tam má bejt to
světlo. To musí zůstat bílý. Ty to prostě úplně celý vybarvíš a to je špatně. Tady ti musí
zůstat úplně bílá, protože když stínuju, tak z tmavší zesvětluju a tady zase pak ztmavuju
a tam, kde je ten střed, ta oblina mi musí zůstat bílá!
00:47:25 K: Bílá.
00:47:26 U: Jo?!
00:47:27 K: Hm.
00:47:28 U: I když to není vidět, když se pak podíváš z dálky, tak to vidíš. Já myslim,
že stačí. To je výborný! Teď, jestli si pod to chceš dát tu skálu a dát si to na to, nebo
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jestli si ho na tohle vyrobíš z nějakýho papíru. Zatočíš. Jak chceš. ... To by taky nebylo
špatný viď.
00:47:45 K: Hmmm.
00:47:47 U: Z čeho teď budeš dělat? Nebo z hlíny už? Nebo z tý sádry? A nebo tady na
to by se dal stočit i z tohohle.... Takhle. To by taky nebylo špatný. Hmmm, nebo menší
ho udělat.
00:48:11 K: Hm.
00:48:12 U: Ubrat si. Uvidíš, takhle by byl krásnej. Možná viď.
00:48:18 K: Hm.
00:48:20 U: Takže si připrav lepidlo, štětec na lepidlo, já ti tady dám karton.
00:48:26 M: Pani učitelko.
00:48:28 U: Ano, tak () kdyžtak si to tady vem vedle na nějakej cvičnej papír. () Jo, už
to máš hotový? Krásný! Tak si to odložíš, to, co už je hotovo. Uděláš si tady místo,
tyhle listy můžeš dát někam na stranu, není tady, jak se jmenuješ. ... Tak! Až budeš mít
plac, vem si tempery, vem si otisky, Marečku podepiš se tam pod to. ... Štětce na
lepidlo sou u lepidel. To si pak doděláš, to nevadí. ... Ano krása! Tady máš papír na to
natírání.
00:49:56 Mí: Pan čelko, kam mám dát tohlento?
00:49:58 U: Dej to do krabiček. Pojď sem. ... Tady do toho to dej. Budeš pracovat
barvama?
00:50:14 Mí: Si to sundám.
00:50:18 U: Hm. Marku, teď bysme to zkusili vyrejt do tý destičky. Máš na to chuť?
00:50:26 M: Hm.
00:50:29 U: Nechceš si odpočinout?
00:50:31 M: Ne!
00:50:32 U: Ne? Jdeš do toho? Tak si ho udělej malýho, abys to neměl tak složitý. ...
Tady si ho naznač, takhle jo? Protože potom to budeš takhle dloubat. |Šepot| Ne prstem
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si přes to nejezdi, nech to tak, jak je to vyrytý, tak to nech. Já vám dojdu pro tu hlínu,
my smějí nechali v kuchyňce. ... Barvy chceš míchat jo? Tyhle budeš míchat jo?
00:53:17 M: To je ošklivý, tohle to!
00:53:19 U: Marečku, já se podívám. To víš, tohle je hrozně náročná technika. Tady
máte hlínu, kdo bude dělat z hlíny. Éééé! Udělej si teda, chceš černou čtvrtku, aby ti ty
listy na tom vynikly? Jo? Tak si tady vem, pojď, ... chceš takhle do pásu si to zkusit. To
by bylo docela pěkný, udělat si je vedle sebe. A udělej si je třeba v různejch barvách. I
si tam třeba přidej bílou. Potřebuješ hlavně paletu širokou, na tu si dát ty barvy.
00:53:53 Mí: Já už sem si jí sem dával.
00:53:55 U: Tak jí někdo použil možná.
00:54:01 K: Já už to mám.

00:54:03 U: Tohle taky.
00:54:05 K: Eště ne.
00:54:07 U: Tohle bude, budeme sem, Kláro, muset dát nějaký hodně, co je to za
lepidlo. Tohle je nějaký hrozně vodový. A smrdí. Viď?
00:54:20 K: Hm.
00:54:21 U: Fuj, ale jak!
00:54:23 Mí: Co tam smrdí?
00:54:25 U: Ale lepidlo se nám zkazilo. Chcete si čuchnout?
00:54:27 M: Jo.
00:54:28 U: Je to velkej zážitek, teda.
00:54:30 K: Jako vajíčko shnilý. ... Vajíčko!
00:54:37 U: Vajíčko, ano Kláro. Tam bude v šuplíku nový lepidlo vaše od pani učitelky.
00:54:41 M: Síra.
00:54:51 U: Jo! Tak máte i smyslový zážitky. Je to krásný! Ono to zase vyčichne. To
nevadí. V přírodě sou prostě i pachy. I to k tomu patří.
110

00:55:08 K: Hm.
00:55:09 U: Tady si to můžeš ještě podložit, abys to měla širší, víš. Jak se ti rozšiřuje.
00:55:18 K: Jo.
00:55:25 U: Ukaž, Marý! To vůbec nevadí. Zkus si ty čáry takhle udělat, mezi tím si to
takhle vyrejt, aby ti to tam zůstalo. A nemusíš tak tlačit. Vem si tužku a opravdu si to
takhle rozšířit. () Jako tužtičkou. Tyhle budeš obtiskovat. To je malá paleta na to, aby si
to neválečkoval viď. No, určitě, jak se tam dostaneš válečkem? A máš si udělat ještě
prostor, aby si na tom moh hezky pracovat. A možná by to chtělo nejenom tu žlutou a
zelenou, ale chtělo by to smíchat oranžovou. Podívej, jak je krásnej tenhle list! Zkusíš
žlutou s červenou si namíchat a klidně můžeš i štětcem, Míro, když máš ty barvy.
00:57:01 M: ()
00:57:03 U: Máš štětec, vyndej si tempery, tady je červená. Proč to rozmotáváš, co si
s tim udělala? Zvedla si to? Jak ti to mohlo spadnout, když to neseš rovně. Že si udělala
tohle? Tak krásně si to tam měla ženská jedna. Dobrý, nech to takhle položený
uschnout.
00:57:30 M: Žebra mám udělat takhle, jo?
00:57:32 U: Proškrábat. Ano, tak, tak, tak.
00:57:35 K: Kam?
00:57:36 U: Tamhle, Kláro, dozadu, tam, co už sou hotový věci. Hele, kde máš ten
štětec? Nemusíš jenom válečkem. Vono možná bude lepší, když ho vystínuješ, když ho
dáš takhle. Vidíš to, jak bude zajímavej a opravdu tim štětcem je to lepší. A válečkem to
pak přejedeme. Jo?
00:58:05 M: To šlo celkem rychle.
00:58:07 U: Ukaž to Marečku, to nemohlo jít rychle. Ještě si s tím pohraj.
00:58:13 K: Eště tohle mám taky zalepit? Pan čelko.
00:58:15 U: Ano!
00:58:19 K: Tohle mám taky zalepit?
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00:58:21 U: Tohle tam můžeš taky nalepit. Ano! Vidíš, aby ti tam zůstaly tyhle.
00:58:32 M: Jako lino.
00:58:35 U: Ano, jako lino. |Šepot| Vidíš, tady by to taky ještě chtělo kus. Jako když
kreslíš tužtiěkou, nebo jako když reješ do lina. To je úplně stejný. Krásný a klidně
můžeš, máš vodu.
00:59:12 Ka: Mě se to.
00:59:14 U: To nevadí. Nech to tam, vůbec do toho nesahej. ... Kapka nevadí, kaňka
taky nevadí, to je vidět, že si pracovala. A můžeš použít i štětec na tohle vybarvování.
00:59:30 Ka: Jo.
00:59:32 U: Jo? Aby se ti to takhle spojilo.
00:59:34 Ka: Hm.
00:59:35 U: Krásný! Dělej, ať můžeš modelovat nebo sádrovat. Já ti připravím lis a
zkusíme to vytisknout, ano Marku?
00:59:49 M: Jo!
01:00:09 U: Míro, hele tohleto si můžeš vzít potom na tu malbu, tenhle podklad krásnej
a ty listy si tam můžeš pak vymalovat. To máš krásně připravený.
01:00:23 Mí: Já už mám ten list.
01:00:25 M: A to jako tady po celý skále.
01:00:30 U: Udělej to třeba jako ty tmavý fleky tý skály, Marku. Krásný, napiš si co to
je. Jo?
01:00:40 M: Pan ěelko! To jako po celý skále, jo?
01:00:41 K: Tady to mám napsat taky?
01:00:42 U: Ano, napiš mi buď, nakreslila nebo pozorovala sem ulity. Jo? Tady si to
napiš nanečisto a přepiš si to.
01:00:53 Ka: Tady mi to káplo a moc.
01:00:54 U: A proč?
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01:01:16 Ž: ()
01:01:18 U: Hned sem u tebe, Marku. Jdi do těch jemných čar, Kájo. Víš, až do těch
úplně jemných, vláskových.
01:01:25 M: Pan čelko, jako po celý tady?
01:01:27 U: No, Marku hele, tady ale musíš ubírat, jako když stínuješ až do vytracena.
Jo? Abys to neměl tak useknutý. Takhle a můžeš přes sebe takovým křížečkem. Vidíš
to?
01:01:46 Konec kazety
00:00:00 Když budeš dělat tímhle tempem, tak nestihneš ani list. Ty než si to natřeš, tak
to máš suchý, hochu zlatej. Při práci se nemůže spát, takovýhle. Vem si list.
00:00:14 Mí: ()
00:00:15 U: Míro, ale opravdu začni - se hejbat, protože spát se při tom nedá. Jestli si
chceš odpočinout, tak si odpočiň.
00:00:25 Mí: Ne.
00:00:26 U: No tak, počkej. ... Nebo se napij, nebo se projdi, ale nespi. To je pak práce
k ničemu, celý to tvoje natírání. Úžasný, chyť si to tam. Tohle! Kouknem se. Jo!
Nádhera! Tak jo, tak to budem dělat takhle s tim lisem. Vyjedeme si to. Udělej si, další
si natři. Já ti to vytočím, běž si dělat. Krásný! To bude krásný! Jo! Tak si připrav další
list a budeme to dávat na mokrej papír. Krása! A dělej jiný barvy, ať máš každej ten list
jinej. Já jsem, teď bude tohle, pozorovala ulity, jo?
00:01:42 K: Já to mám obráceně.
00:01:44 U: A chceš si to napsat perkem? Jo? Tak tady dolu, nebo tužtičkou. Krásný,
Kájo. Hele a eště bych šla tady do těch slabejch. Podívej! Tady bych si ještě stim
labyrintem pohrála.
00:01:59 Ka: ()
00:02:07 U: To nevadí. Ty sis nevyzkoušela různý viď, proto se ti s tim tak špatně
kreslí.
00:02:10 Mí: Pan čelko, co se stane, když smíchám červenou s bílou?
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00:02:15 U: Červenou s bílou? Budeš mít růžovou. Vyzkoušej, růžověj list ale sem
neviděla, ale klidně si ho tam udělej, jestli se ti to líbí.
00:02:20 Ka: Vono to je hezký s tím zeleným.
00:02:22 U: Jo.
00:02:38 Ka: A to nevadí, že budu mít každý jiný?
00:02:40 U: Ne, vůbec ne. To si děláš podle svýho. Dělej to úplně podle těch labyrintů.
Jo, podívej, co ona všechno dělá. Ták! Takhle si to navazovat. Vidíš?
00:03:20 Ka: Hm.
00:03:22 U: Udělat si až nějaký vlásečnice. Tak můžeš. Krásný. Podpis miláčku, nebo
nad to si to udělej. Ták! No, máš je tam v krabičce. Hotovo?
00:03:39 K: Nůžtičky.
00:03:41 U: Krásný, opravdu krásný. Tady akorát přitlačíme. Ano! Krásný Marku!
Nádhera!
00:04:00 Mí: Já už to mám.
00:04:06 U: Deme točit? Tak Marek pude s náma, protože si bude točit potom. Vem to,
pojď. My potřebujeme Marku teď váleček od Míry si pučit a paletu, abysme si mohli
udělat ten otisk. Tady si to vem na židli, vem si váleček. Pojď, Míro, my to protočíme a
Míra nám na chvilku pučí váleček. Tak dej to sem. Kam to cpeš? Musíš mezi válce.
Mezi válce! () Tak toč. Na druhou. Dobrý! Podej ten papír čistej. Marečku nesmíš po
tom šmatat prstama, jinak se ti to nevytiskne. Už sem ti to říkala. Pozor na to! Jo?
Nesmim po tom šoupat prstama. Tak a točim. Jedu, jedu, jedu, zaber, chlape! Jedu,
jedu, jedu. Ták! Dobrý!
00:05:23 Ka: Ty vado! Nó!
00:05:28 U: Nádhera! A spíš bych () Když je jenom jedna, tak je to škoda, když je víc
barev, tak je to lepší. Tak a běž. Připrav si další list a puč nám váleček. Jo?
00:05:45 Mí: Ano.
00:05:46 U: Pučil si si ten váleček od něj?
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00:05:46 M: Ne!
00:05:47 U: Tak si di pro něj. Vždyť sem ti to říkala.
00:05:48 Mí: Na Marku.
00:05:52 U: Váleček Marečku. Seber tu hnědou.
00:06:02 Mí: Jau.
00:06:03 Ka: Co je?
00:06:03 U: A když se tiskne suchá jehla, neboli rytí do kovu, tak se to dělá obráceně.
Tiskneme jenom ty čáry. V linorytu tiskneme tu plochu, tady budeme jenom ty čáry.
Takže si naválej na váleček barvičku, uděláme si taky takovou šedou, jako skálu, jo.
Smícháme si modrou s hnědou. Ale už asi nemáme hnědou. Jo, trošku tam je. Hele zkus
to rozválet, trošku, jo? Abys to měl ne úplně modrý, a ne úplně hnědý. Zkus to.
Rozválej si to. Potřebujeme hadříky.
00:07:04 M: Mám si to už jako na ten obrázek?
00:07:06 U: Zatím ne, Marečku, zatím si to pořádně rozválej.
00:07:09 M: Chápu.
00:07:12 U: Abys tam měl tu barvu hezky rozloženou. ... Ano a teď si dej, dej si pod to
papír, ať to máš čistý okolo. Tu máš. Tadyhle.
00:07:29 M: Jak to mám udělat?
00:07:33 U: Položíš si na to tu destičku a naválíš si jí tim válečkem. Já ti připravím
čtvrtku vlhkou.
00:07:44 Mí: Tady ty všechny tři?
00:07:46 U: Ano. Udělej. ... I zelenou se žlutou můžeš smíchat, žlutou s hnědou. To je
zase jiná barva. Pozoruj co ty barvy \\
00:07:58 M: Pan čelko.
00:07:59 U: \\ dělaj spolu. Máš naváleno? Bezva! A víš co teď musíme udělat Marku?
Teď si představ, že mi musíme zase tu barvu z toho utřít. A to tak opatrně, aby nám
zůstala zase jenom v těch čárečkách.
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00:08:15 Mí: Jů, taje hezká!
00:08:16 U: Teď teprve uvidíme, co nám tam zůstane.
00:08:22Ka: Co?
00:08:22 Mí: Tadycta barva. ()
00:08:24 Ka: Jaká?
00:08:28 K: ()
00:08:28 Mí: Já taky ne.
00:08:30 U: ()
00:09:28 M: Já už ho vidim.
00:09:29 U: Vidíš ho?
00:09:30 M: ()
00:09:59 Ka: Pan čelko, takhle?
00:10:00 U: Moment, my tady pracujeme a nemůžu přestávat, když tak pojď sem za
náma. No nádherný, Kájí. Napiš si, anebo si to podepiš až na konci. Můžeš si dělat.
00:10:20 Ka: A mám to ještě tady udělat, něco? Tady je to prázdný.
00:10:22 U: () Kájo. Já už bych začala dělat něco jinýho. Dáme desku, natoč si jí do
toho. Natoč si jí do válce, trošku. Zatoč, ták! Vytáhneme. Stačí. Tadyhle si vezmeme
karton. Kájí máš tu sádru, máš tu hlínu, všechno co chceš.
00:10:55 Ka: Mám dělat sádru nebo hlínu, nebo oboje nebo jak?
00:10:59 U: Obojí, co chceš. Stačí jedno. Tak podívej se taky na čas, aby si to stihla.
00:11:09 Ka: Pojď ke mně.
00:11:11 K: Ale já nevim, jak se to dělá.
00:11:28 Ka: Kam mám dát tu žlutou v kelímku?
00:11:30 U: Zpátky, zpátky, zpátky, jedu. Jestli už tuše nepotřebuješ, tak je vrať zpátky
do skříně, Kájo, tam, jak sou.
00:11:40 Ma: Do toho kelímku, přelít zpátky.
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00:11:42 U: Jo, jestli je žlutá čistá, tak můžeš přelít.
00:11:45 Ka: Vypadá, že je čistá.
00:11:48 U: Je tam, vid'?! Čoveče je tam, zkusíme ještě jeden tisk, jo? No, na to, že to
dělal poprvé! Nádhera!
00:12:05 K: Pani učitelko. Co sádrou?
00:12:10 U: Máš to namočený?
00:12:11 K: Hm.
00:12:13 U: Já hned přídu. My s Markem vytiskneme ještě jeden tisk. No, budeš si
modelovat, dáš si tu podložku, třeba tenhle papír hladkej.
00:12:21 K: No!
00:12:23 U: Kterýho toho šnečka budeš dělat? Kterýho sis vybrala? Kde je máš ty
šnečky? Víš co, ale ono to chce vzít toho živýho. Kde máš ty živý? Ty pravý? Ty
modely, kam si je dala? Do toho?
00:12:44 K: Do toho.
00:12:45 U: Tak a kde máš toho maličkýho? Tady. Ten je třeba krásnej. Nebo tenhle
ten. Podívej! Prosím?
00:13:02 K: Nebude velkej.
00:13:04 U: Velkej, hele, takhle si to budu tady, budu navazovat.
00:13:08 Ka: To je hezký!
00:13:10 U: To je krásný, že jo?! Ták, ták deme. Míro, ty máš natřeno zase.
00:13:16 Mí: Ano.
00:13:17 U: Marku, podej malou čtvrtku ze stolu. Neboj, Míro, to namočíme. My to
tady přetiskneme ještě jednou. Cože? Krásnej bude.
00:13:36 M: Pan čelko, stačí taková?
00:13:36 Ka: Chceš pomoct?
00:13:37 K: Hm.
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00:13:40 U: Určitě, namoč jí, Marečku. Máš čistý ruce, abys na tom neměl prsty?
00:13:44 M: Jo.
00:13:47 K: To nejde.
00:13:48 Ka: To tam ňák flákni.
00:13:50 M: To mám namočit do vody, jo?
00:13:51 U: Ano!
00:13:55 Ka: Takhe jo? Tak?
00:14:07 U: Nech jí vykápnout a přines jí sem.
00:14:10 Ka: No, tak to nejde.
00:14:30 U: Tak utřeme. Čistej hadr. Tak a pojedem naposled, jo?
00:14:43 M: Do kolika končíme?
00:14:48 U: Cože? Do půl druhý.
00:14:49 Ka: Do půljedný.
00:14:50 U: Vy máte dneska do půl jedný?
00:14:51 Ka a M: No máme.
00:15:10 U: Ták a točíme. Počkej, ticho, ticho, ticho. Přidáme ještě jeden papír. Marku,
počkej! Projedeš to?
00:15:20 M: No.
00:15:22 U: Tak zaber. Tak ještě kousek. Ták!
00:15:39 Ka: Pan čelko a mám z toho udělat celej strom?
00:15:54 U: Ten je ještě krásnější! Ten je teda, Marku, úplně nádhernej! Ten se povedl.
Deme na listy.
00:15:56 M: Běžte to ukázat.
00:15:56 U: Ukážu to tady.
00:15:59 K: Máš špinavý ruce?
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00:15:59 Ka: Jo, ne nemám.
00:16:02 Ma: ()
00:16:05 U: Ano a zase je vrátíš.
00:16:06 Ma: O tom sme nemluvily.
00:16:11 Ka: Pančelko!
00:16:12 U: Ano.
00:16:13 Ka: Já nevim, jak to udělat.
00:16:14 U: Moment Kájo, my ještě s Mírou musíme vytisknout list, než nám úplně
zaschne.
00:16:18 Ka: Chceš pomoct teda?
00:16:23 U: Kájo, udělej, co chceš. Klidně kus jenom a pořádně ho propracuj.
00:16:28 Ka: Alejáneumim strom.
00:16:29 U: Cože?
00:16:30 Ka: S tim neumim.
00:16:32 Ma: Tak si vem hlínu a dělej z hlíny.
00:16:34 U: Buď tu kůru můžeš mačkat, nebo si modelovat ty větvičky, nebo si vem
hlínu keramickou. Vždyť si chtěla dělat kus nějakýho stromu jako na desce. Máš tu
váleček, udělej si placku a začni si na tý pláce stavět ten strom.
00:16:51 U: Tak pojď! ()
00:16:58 Mí: Můžu pak udělat ()
00:17:01 U: No, sem ne () můžeš, dej. Tak () Já bych tam dala samý lístečky, ale jak
chceš. Krásné!
00:17:32 Mí: Ale já tam už mám všechny, co mám.
0:17:34 U: Lípa. Máš lípu, nemáš břízu třeba. Nevidím tady břízu, nevidim tady vořech,
kterej sis nasbíral. Ten by tam byl nádhernej. Kousíček jenom třeba () Jo? Udělej
alespoň ten jeden ještě. Tak! ... Tak Marku, teď se můžeš pustit do tý hlíny.
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00:18:00 M: Nebudu dělat z hlíny.
00:18:01 U: Prosím?
00:18:01 M: Nebudu dělat z hlíny.
00:18:04 U: A chceš si ho tam alespoň obtisknout a až to uschne, tak si ho vylejt
sádrou? On se ti udělá přesně takovejdle. Tak si tady vem čtvrtku. Tak si tadyhle
připrav hezky vysokou rozválenou placku z hlíny, pak jí vyřízneme a zkusíme udělat
obtisk.
00:18:26 Mí: Můžu ho udělat čistě barevnej?
00:18:28 U: Udělej ho, jak chceš. To je tvůj list.
00:18:41 Ma: Pak by si si mohl vzít bílou nebo stříbrnou tužku a všechny ty listy \\
00:18:42 Ka: Pan čelko!
00:18:45 Ma: \\ si popsat.
00:18:47 U: Cože?
00:18:47 Ma: Řikám, že by si pak mohl vzít bílou nebo stříbrnou tužku a všechny ty
listy si popsat.
00:18:54 U: Tady je myslim zlatá gelovka někde.
00:18:55 Ka: Pan čelko!
00:18:56 U: Ano!
00:18:57 Ka: My máme jenom jednu podložku.
00:19:00 U: Tak si tady vemte ten karton lesklej, na tom se dá dělat taky dobře.
00:19:04 M: No, já si vemu tu podložku.
00:19:06 K: Kájo, takhle?
00:19:12 Ka: ()
00:19:23 U: Hm. Dokonce si i myslim, že sme je vyndali na stůl. ... Podělte se o hlínu.
Hlíny je dost, kdyžtak ještě dojdu.
00:20:10 M: Pan čelko, takhle stačí?
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00:20:11 U: Marečku trochu vyšší. Podívej, protože hele, když ho tam pak obtisknu,
musí to bejt.
00:20:20 M: Tak já to udělám vyšší.
00:20:23 K: Pan čelko!
00:20:24 U: ()
00:20:26 M: Jak to myslíte?
00:20:28 U: |Šepot|Tak pak to odlejem. |Šepot| Krásný ne? To můžeme nechat čoveče.
A zkus si to ještě jednou, nebo si ho chceš udělat ze sádry? Z těch obvazů. Co? Už ne?
Si srovnáš všechno, svoje výrobky jo? Který si udělal. Srovnáš si je vedle sebe a
všechny šije popíšeš.
00:21:09 Ka: Pan čelko! Máme ještě někde záclonu?
00:21:12 U: Určitě. Já ti dám, Kájo. Marek už jí hlavně nepotřebuje.
00:21:18 K: Pan čelko! Takhle?
00:21:25 U: Ukaž. Ale já sem myslela, že to budeš mít vyhlazený a takový jako
plastický. Toho šneka. () Možná bys klidně mohla, di si umejt packy a ještě na kousku
to zachráníme trošku.
00:22:10 K: Telefon, pani učitelko.
00:22:20 U: Už, nastříhej si jich ještě pár a trošku to zkusíme. Tak dobrý Marečku, vem
si tady () a zkus si taky vyškrábat to okolíčko té skály. Takhle. Jo? Zase si to přidat na
to. Podivej, když si to tady položím, pořád navazuju, tak si to tady jakoby zvednu. Tou
rukou si to uhladim. Jo? Pořád ale musim pokračovat v tý samý lajně. Tady musim
navázat a jedu pořád do toho kruhu. Ták.
00:24:37 K: () Mě štvou ty vlasy.
00:24:38 Ka: Mě taky štvou.
00:26:04 U: Hm. Tak Marku. Přesně. ... No a tady by se ti to mělo dostat do toho
širokého, aby to byl šnek. Aby tadyhle byla díra. ... Ještě přidáme. Ono to uschne.
Krásný. Dobrý.

121

00:27:07 Ka: Pan čelko, tohle stačí?
00:27:10 U: Moment, hned sem tam. Jo určitě Kájí, jestli budeš dělat jen kus. Hezky si
to rozválej, abys to měla hladký, protože na tom tu kůru budeš dělat.
00:27:27 Ka: Já myslela, že udělám ten strom.
00:27:28 U: Nebo ten strom celej klidně, nebo kus stromu. ... Deš sem? |Šepot| Já to
projedu a hned vás sem pustim, tak já ještě zkusim jeden tisk. ... Doprčič.

Tak

můžete, můžete. ... Máš? () Krásný, položíme ho na ten kartonek, tak můžeš to uklidit
do krabice Marku.
00:30:09 M: Kam do krabice?
00:30:10 U: Tam, odkud sme si to pučili. Tady u Klárky.
00:30:18 M: Pan čelko, kam to patří?
00:30:21 U: Tadyhle to dej na zem, pak to uklidíme do dílny. Jo? ... No krása!
00:31:44 K: Ještě tady?
00:31:47 U: No, možná tadyhle. V tomhle prostoru. ... I když tadyhle, ještě můžeš
klidně zvedat tady ten kousíček jo?
00:32:24 K: Hm.
00:32:29 U: Tak, Míra je hotov? Tak, Míra, může začít uklízet. Je to moc krásný. Tohle
je nádherný teda. To vůbec nevadí. Ty žíly, krásný Míro! Takže si ukliď místo, ať si
můžete všechny vaše práce vystavit. Marek si taky uklidí místo, nechá si tam jen svoje
práce. Marku! Celé místo si ukliď a necháš si tam jen svoje práce. I si to utřete, ať to
tam máte čistý.
00:32:59 M: Tužky sou kam?
00:33:02 U: Všechno kam, co patří, ukliďte. I tady tý podložce, jo.
00:33:10 M: I tady tý?
00:33:12 U: Ano. Ona je na hlínu. Do dílny. Tak tou žlutou to nejde.
00:33:24 Mí: Tak třeba bílou pastelkou?
00:33:27 U: Bílou, no.
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00:33:35 Ka: Pan čelko, už je to dost?
00:33:36 U: Teď je to dobrý. Můžeš se do toho pustit. Chviličku alespoň. ... Marečku,
celej stůl si máš uklidit, toho trilobita si máš dát do krabice.

00:34:00 Ka: Máme nůž?
00:34:02 U: Máme je ve skříni. Krásně to de Míro s tim.
00:34:08 M: Kde je ta krabice, pani učitelko?
00:34:10 U: Tam u Kláry, už sem ti to říkala.
00:34:12 M: Jo tady.
00:34:14 U: Ano, zkameněliny.
00:34:17 Ka: V jaký skřínce?
00:34:18 U: Tam někde v těch sklenicích, jak sou dloubátka, rejpátka, špachtle. Tam je
nůž. No tady.
00:34:32 Ka: Děkuju.
00:34:34 U: Prosím. Tak Marečku, hele, takhle si tady uděláš čisto, tady máš ještě ty
přesličky, ty ukliď taky.
00:34:59 K: Jéé!
00:35:02 U: Ty krabičky si necháte na tu výstavu. Tam si necháte svoje nalezené
materiály, a taky si k nim napíšete, kde ste je našli. Pojď Marečku, pojď si to všechno
zapsat a srovnat. Tak hele! Do týhle krabičky si vložíš ty kameny a uděláš si k nim
cedulky, jo?
00:35:31 M: Cedulky?
00:35:36 U: No, malinký cedulky. Na ty si napíšeš, co si vypracoval a co si to
pozoroval. Tak, nůžtičky podej, uděláme si kartičky.
00:35:42 M: Nůžtičky.
00:35:43 U: Podej nůžky.
00:35:46 K: Co to spadlo?
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00:35:47 Ka: Takovej papír.
00:35:53 U: Tak pojď. Hele.
00:36:07 K: Chceš make up.
00:36:08 Ka: Ani ne.
00:36:09 U: ()
00:36:16 M: Jaký kartony?
00:3 6:17 U: Tam sou hadry pod umyvadlem.
00:36:20 M: Jaký kartony?
00:35:21 U: Marku, tam sou kartony, ty tvrdý. Přines je sem. Tady máte na stole
všechno

vyrovnané

celý

den.

Jo?!

00:36:45 M: Stačí tohle?
00:36:46 U: Tohle není karton, to je čtvrtka. Ten silnej karton.
00:36:50 Ma: Tady, tady ten.
00:36:51 M: Jo, tady to.
00:36:56 U: No a stáčej ti malý, hele. Tady nejsou. Tak to sou ve skříni. Koukej,
vždycky si na ten kartonek nalepíš ten svůj obrázek, kterej si si vytiskl. Jo? Tady k tomu
si pak uděláme ceduličky. Tohle můžeš vyhodit. Holky, máte tady to lepidlo? Jo. ...
Míro, pozor, ať to neponičíš někomu jinýmu. Hele, sem si to vezmeš Marku, pojď, ať to
máš čistý. Čistej karton si dáš vedle, tohle to si dáš sem a opravdu votřeš a jenom, hele,
takhle maličko, abys tam nedal toho lepidla moc a neudělalo ti to flek nebo bouli na tom
kartonu. A takhle to tam hezky nalepíme. Zatížíme si to, abysme to měli hezky rovný, a
pak si k tomu napíšeme. Takže všechny ty obrázky si vystřihej.
00:38:11 M: Kde jsou nůžky?
00:38:16 U: Hele, tady si můžeš nalepit už tenhle, ten si můžeš nalepit, opatrně. ...
Míro, utři si lavici. Všechno to ukliď. I to rydlo, i ty štětce, ať máš místo na lavici a vše,
co si vytvořil, si můžeš dát na své místo.
00:38:48 Mí: ()
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00:38:52 U: Dobře, ale tohle všechno ať zmizí.
00:38:54 M: Pani učitelko!
00:38:56 U: Co Marku? Já tě roztrhnu! Myslíš, že tohle de? Proč to máš tady, když to
máš mít tady na tom čistým? To můžeme vyhodit. Že jo?! Protože to dělalo prasátko.
Hele, takhle si to tady opatrně položim. Takhle si to pořádně lehounce otřu a jenom
takhle maličko dám do třech rohů, aby to bylo čistý. Zkusíš si dát další sám? Přiložím

a
mám to čisťounký, krásňounký. Založíme vylisovat a deme na další. Teď už se ti to
povede! Uvidíš. Tak pojď! Teď tady máme toho krásnýho. Toho trilobita, hlavně, že jo.
Kde ho máme, kde ho máš, toho trilobita Máro? Tady. Tady je. Nůžky.
00:39:49 M: Nůžky sou tady.
00:39:50 U: Míro, pojď si taky vybrat ty lístečky. Vyber ty krásný. Ty, který si tisknul.
00:39:56 Mí: Kam patří tohlecto?
00:39:58 U: Rejtko? Tamhle u Marka. ... Vyber si listy krásný, ty, co si tiskal.
00:40:14 Mí: ()
00:40:16 U: Tady sem je dala. Martina je drží v ruce všechny tvý listy, vyber si ty
nejlepší a ty si pak vylepíš na ty kartony. ... Tak, deme lepit Marku. Pojď.
00:40:33 M: Končíme ne?
00:40:34 U: Končíme až za deset minut. ...Dodělejte to, co máte rozdělaný, abyste si
mohli ty práce \\
00:40:49 M: ()
00:40:51 U: Správně. Teď si mě správně napomenul. Tak a sám. Do čtyř rohů lehounce,
jen tak máznout, stačí.

U toho lepidla je vždycky důležitý, abys tam neměl prostě

nějakou velkou kapku. Třeba tuhle, ta nám tam totiž udělá bouli. Tak to je nádhera. To
asi stačí. Nebo tam máš ještě nějakej hezkej obrázek? Podivej se. Tak co našel Míra?
00:41:17 Mí: Docela dobrý.
00:41:18 U: Ten ještě nemáme? Já myslím, že ho máme čoveče. Ne ten nemáme. Tak si
ho vystřihni. Roztřídil sis to? To je krásný viď! To je krásný, já ti to vystřihnu.
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00:41:32 Mí: Tohle to sem chtěl vystřihnout, tohle to ne.
00:41:40 M: Pan čelko, kde mám stříhat? Tady?
00:41:46 U: Jo a rovně Marku, zkus rovně. ... Tady byly veliký nůžky. Neviděli ste je
někdo? Kájo, nemáte tam ty stříbrný? U vás s Klárou.
00:41:58 K: Já mám červenou.
00:41:59 U: Takový veliký tu byly. Eště na druhý straně, ať to není zbytečně tak velký.
Míro, pojď sem. ... My tu máme i řezačku, kdybysme si na to vzpomněli. Takhle stačí.
00:42:27 Mí: ()
00:42:30 U: Určitě Marku, takhle stačí, tak Míro, pojď lepit. Hele, takhle si to dáš sem a
budeš lepit další. Namočíš do lepidla a hodně votřít. Hodně votřít a opravdu jenom tim
polosuchým štětcem do čtyř rohů, aby se ti neudělaly boule. Přiložit hezky, uhladit a
zalisovat pod čtvrtky. Jo! Můžeš si vystřihnout další. To je hezký, Marti, hele.
00:43:05 M: Pozor!
00:43:09 U: Tak Marečku, můžeš lepit. Tohle dáme do papírů, tohle vyhodíme.
00:43:18 K: Pan čelko!
00:43:18 U: Ano?
00:43:23 Mí: (), pani učitelko.
00:43:24 U: Můžeš, určitě. To, co tě zajímá. To, co si obtiskával. No, ale víš, co já chci?
Já chci tu kůru. Tady jí chci, tady ta kůra je. Aspoň na kousku. Bezva krásný!
00:43:57 K: ()
00:43:58 U: To není moc, protože tady měla bejt ta díra. Tak tomu pomůžem, hele.
Trošku, trošku jí pomůžem.
00:44:15 K: Hm.
00:44:18 U: Tak můžeš si uklidit.
00:44:22 K: Sádra je kam?
00:44:23 U: Zase do toho kyblíku.

126
L

00:44:25 Ká: ()
00:44:27 U: Takhle přesně, Kájo. ...Nevadí, nevadí.
00:44:39 K: Já udělám tamhlentu.
00:44:40 U: Jo, ale teď už ne. Teď už musíme pomaloučku skládat. ... Pro dnešek sme
hotovi, tak.
00:44:55 Ma: Nechceš, já bych ti řezala a ty by si si lepil?
00:45:00 U: Dokončíte poslední práci a shromáždíte svoje věci, abychom viděli, co ste
dneska vypracovali a shrnuli si, k čemu nám to dneska všechno bylo.
00:45:14 K: Pan čelko!
00:45:15 U: To můžeš vyhodit. Ano. Otři si stůl. Míro, už máš na svým stole věci?
Nemáš? Ještě řežeš? Dobrý! Tak si dodělejte poslední papír. Marku, všechno si sem
dones, co si dneska udělal.
00:45:28 M: Jo, co mám donýst vlastně?
00:45:36 U: Tohle si tu nech a přines si sem všechno, co si eště vyrobil. Jo?!
00:45:46 M: Tady to?
00:45:48 U: To si tam opatrně polož, ano?
00:45:52 M: Kam?
00:45:53 U: Někam, kam se ti to vejde na tvojí lavici. ... Tady máš svýho trilobita, tady
máš svoje tisky krásný. To se nám podařilo.
00:46:14 Ka: Takhle?
00:46:15 U: Ehm. Klidně si to přikrej, Kájo.
00:46:19 Ka: Ale vono to ztuhne hodně do pondělka.
00:46:22 U: Ne, zabalíme to do mokrýho hadru, aby sis to mohla dodělat.
00:46:23 Ka: Hm.
00:46:38 U: Tak, ty si to tady utři, ať na to můžeme pokládat věci.
00:46:48 Mí: ()
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00:46:54 U: Eště chvilku. Míro, pojď si to sem všechno dát.
00:46:56 K: Kde je hadr?
00:46:59 U: Co si ještě dělal? Tohle?
00:47:02 Ka: Na stole.
00:47:06 U: Tam sem ti ořezala někde u Martiny tu růžovou tužtiěku. S tou se ti na to
bude krásně psát. ... Pojď, Míro, pojď sem. ... Jo takhle.
00:47:48 Mí: ()
00:47:50 Ka: Kde je ta ta?
00:47:52 U: Tak já ti to tam napíšu.
00:47:56 Ka: Promiň.
00:47:57 Mí: Tohle je vořech.
00:47:57 U: Ano.
00:48:13 Ka: Sakra!
00:48:25 Mí: ()
00:48:26 U: Dodělej si to () Míro, ať si to tady můžeš. ... Karolínko, ještě to pak
zkusíme nastříkat jo?
00:48:44 Ka: Co? Jo!
00:48:51 U: Nádhera. Ukaž mi to! ... No, to bude krásný! Krásný!
00:48:59 Ka: Já

udělám

ještě větve.

00:49:00 U: Máš to suchý? Dej si sem všechny věci, Klárko. Jasně! ... Ták a řekneme si
k tomu. Všichni nás teď provedou svejma pracema a řeknou nám, co dělali.
00:49:22 Ka: Pan čelko!
00:49:22 U: Ano!
00:49:23 Ka: Sem to našla na zemi.
00:49:25 U: Tak fajn, kde máš svojí krabici? Šneky sme nenašli, nevadí, ale máme
nějaký kopie, ty si pak taky nalepíš. To je krásný!
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00:49:43 K: Ještě udělám kameny.
00:49:43 U: Určitě. Uděláme. Tak. Eště lepíš něco, Míro?
00:49:53 Mí: Eště hodně.
00:49:54 U: Já sem říkala, abyste si dodělali poslední jednu věc.
00:49:58 Mí: Aha.
00:49:59 Ma: Tak tady to nech na příště.
00:50:01 U: To si pak můžete o pracovku nebo o kroužek dodělat, ten svůj projekt
rozvinout. Jo?
00:50:08 Mí: ()
00:50:09 U: To nevadí. A co máš nalepeno, ukaž mi, co si stihnul.
00:50:12 M: Tady dole to mám.
00:50:13 U: Lisuje se to? To je dobře. Tady? Fajn! ... Tak si to tam pojď dát. A
začneme u Míry. Pojďte, Míra nám poví, čím se zabýval a co se mu podařilo dneska.
Pojď, Míro sem.
00:50:32 Mí: Listy.
00:50:34 U: Ale čím, tak celou větu, mluv.
00:50:37 Mí: Když já nevím co.
00:50:39 U: Ty nevíš, co si dělal od rána až do teď? ... Co si udělal nejdřív? Vysvětli to
dětem. Nejdřív sem.
00:50:48 Mí: Nasbíral listy.
00:50:48 U: Ano, potom sem je co? ... Co sem s nima dělal?
00:50:56 Mí: Prozkoumal.
00:50:57 U: Prozkoumal sem je, ano přesně tak a co sem udělal potom, když sem ten
list prozkoumal?
00:51:02 Mí: Pak sem ho nakreslil obyčejnou tužkou.
00:51:04 U: Hm. A co si se snažil vidět na tom listu? Ukaž to holkám a Markovi.
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00:51:10 Mí: Nevím. Jo ty, ty žíly.
00:51:15 U: Žilky, kterejma přicházej ty živiny, to byla jedna fáze, ale předtím si udělal,
myslim ještě něco jinýho. ... Co sme dělali nejdřív?
00:51:27 Mí: Tisknul.
00:51:28 U: Kopírovali sme. Dělali sme Xerokopie, abychom přesně viděli tu kresbu.
Krásný a nakonec teda.
00:51:35 Mí: Tisknul.
00:51:36 U: Si se zabejval, jak je ten list jakej?
00:51:38 Mí: Barevnej.
00:51:39 U: Barevnej. Barvou a krásně. Co myslíte, povedlo se to Mírovi?
00:51:43 Ka a K: Jo povedlo.
00:51:44 U: A co ti to dalo. Co si se tim naučil dneska? Naučil ses něco, poznal si něco?
Poznal si něco? ... Co když zavřeš oči, uvidíš ten list? Zkus zavřít oči.
00:51:59 Mí: Ne, neuvidim.
00:52:01 U: Zkus zavřít oči a představ si ten list.
00:52:04 Mí: To nejde.
00:52:06 U: Nejde? Protože se bojíš zavřít oči. Samozřejmě určitě se naučil, jak ten list
vypadá, tim že ho pozoroval. Ví to, a co si se taky naučil po dlouhé době?
00:52:15 Ka: Jmenovat.
00:52:16 Mí: Jmenovat.
00:52:17 U: Ty stromy viď. Ke kterýmu kterej list patří. Výborně, jdeme k Markovi. Já
myslím, že se mu to moc povedlo. Moc se mu to povedlo. Tak jdeme k Marečkovi.
00:52:26 M: Co?
00:52:27 U: Bude povídat Marek, čím se zabýval dneska. Tak, ukaž nám to. Pojďte se
podívat všichni. Je to nádhera veliká. ... Takže co si dělal nejdřív, Marečku?
00:52:37 M: Ten otisk.
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00:52:39 U: Ne, nejdřív sme v tý bedně hledali kameny, protože co je to trilobit? Kde
sme našli vůbec toho trilobita? My ho máme ve škole jako model pro děti, ale ten
skutečný, co je v Národním muzeu, jak sme si o tom povídali Marku, kde je? Kde je ten
trilobit, kde sme ho našli?
00:53:00 Ka: V kameni.
00:53:01 U: Marek, Marek! Marka je to práce.
00:53:04 M: Ve skále.
00:53:05 U: Ve skále a tam zůstal zkamenělý. A ty stovky, stovky a tisíce let a takhle se
nám objevil. Takhle sme ho našli a můžeme se jenom dohadovat, kde plaval ve vodě,
v moři, kde zůstal na tý skále. Výborně, takže my jsme si pučili ze školní sbírky model
a pak sme si hledali, pak si Marek hledal takový krásný kameny, aby viděl ty povrchy.
Aby viděl, kde to má ty žilky. Co s nima udělal potom? Marečku, povidej dál.
00:53:32 M: Obtisknul.
00:53:34 U: Pak si je zkopíroval na kopírce, neobtisknul, ale zkopíroval, aby je mohl
kreslit, ale on si nevybral kameny, ale právě toho trilobita a ukaž nám, kde si ho
nakreslil.
00:53:48 M: Tady.
00:53:49 U: Tady, výborně! Ano a co dělal potom? Marek!
00:53:54 M: Potom sem dělal, že sem tohle obtisknul.
00:54:02 U: Ale ne jen obtisknul, před tím si si s tím měl nějakou práci. Kde máš tu
destičku?
00:54:12 Ka: ()
00:54:13 U: Ne, destičku má tady. Co si nejdřív udělal do tý destičky?
00:54:17 M: Škrábal.
00:54:18 U: Vyryl si do ní jehlou ten obrázek. Tomu se říká suchá jehla. Je to grafická
technika. Byla to veliká práce. Podívejte se, ono už to tam moc nevidíte, protože Marek
jak tisknul, tak se mu ty rýhy zatlačili do tý destičky, ale krásně si tam toho trilobita
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vyryl. Grafickou technikou, jako když děláte linoryt, akorát že tohle to je jemnější. No a
nakonec?
00:54:43 M: Sem, sem.
00:54:45 U: Si obtisknul toho trilobita do hlíny, abysme viděli, jak se ten obtisk do té
hmoty skutečně udělal. A ty bys uměl zavřít oči a představit si toho trilobita? Vidíš ho,
umíš si ho představit, naučil ses ho?
00:55:04 M: Hm.
00:55:06 U: Bezva, tak to má radost. Myslim, že se nám to povedlo, Marku! Tak deme
ke Kláře. Pojďte shrnout, Klárka nám poví, čím se zabývala.
00:55:16 K: Ehm, mušlí.
00:55:17 U: Mušlí, schránkou nějakýho pravěkýho šneka, že jo?
00:55:22 K: Hm.
00:55:23 U: Amonitu ňákýho. No, tak povídej.
00:55:24 K: Ehm, měla tužkou.
00:55:28 U: Nakreslila sem ho nejdřív tužkou.
00:55:29 K: Nejdřív tužkou.
00:55:31 U: Ano pozorovala si ho. Tam si měla ze sbírky školní, správně.
00:55:36 K: Pak tohle. Vlasy na papíře.
00:55:43 U: Na papír si lepila a ty si se tady vlastně učila, jak se ten šnek zabalil, že jo?
00:55:48 K: No.
00:55:49 U: Jak to vznikalo, jaký sou tam ty čáry. Jak se to balí do kroužku, že jo?
00:55:52 K: Hm.
00:55:53 U: Správně.
00:55:53 K: Pak kopírovat.
00:55:54 U: To si dělala před tim, aby si to viděla.
00:55:57 K: Pak sádru.
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00:55:58 U: A nakonec ho zkusila vymodelovat ze sádry a podívejte se, jak se jí to
povedlo. Myslim, že sejí to povedlo, protože z tý sádry je to moc těžký! Krásný, Kláro!
Bezvadný. Naučila si se dělat šneka? Naučila viď? Tak, Míro ukaž!
00:56:14 Ka: Kája.
00:56:15 U: Teda Míro, jo, promiň, ukaž. Pojď, Karolínko, pojď nám tady referovat
00:56:19 Ka: No, tak já sem se tady učila kůry a stromy a \\
00:56:26 U: Kořeny
00:56:27 Ka: \\ kořeny a větve.
00:56:29 U: Tady vidim. Taky si nejdřív kopírovala, viď?
00:56:31 Ka: Hm.
00:56:32 U: A ty si kreslila, ne podle kopie, ale kreslila si přímo podle pravý kůry, že
jo?
00:5:36 Ka: Jo.
00:56:37 U: Výborně sejí to povedlo! Co říkáte?
00:56:38 K: Hm.
00:56:39 U: Podívejte se na to. Veliká paráda! Velice se ti to povedlo! Krásný. Tohle to
bude asi tady ta větvička nebo ten kořínek. Že jo?
00:56:48 Ka: Hm. Je!
00:56:50 U: Výborný, výborný! A nakonec podívejte se, co udělala na konec Kája.
Nakonec si tady ten strom vymodelovala z hlíny. Podívejte se na to. Bude pokračovat
asi ještě na kroužku. Rozhodla se ho udělat hodně pěknej a hodně složitej, takže na
kroužku. Kájo, ještě si to přikrej igelitem.
00:57:12 Ka: Hm.
00:57:13 U: Jinak ti ten hadr vyschne.
00:57:15 Ka: ()
00:57:19 U: I jo, já ti nějakej igelit najdu.
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00:57:21 Ka: No.
00:57:22 U: Uzavřeme, shrneme. Líbilo se vám to?
00:57:23 Ž: No.
00:57:25 U: Chtěli byste si takovej projekt ještě zopakovat?
00:57:27 Ka: Jo!
00:57:27 U: Jo? Je to lepší, než jenom výtvarka dvě hodiny? Jo?
00:57:32 Ž: Hm.
00:57:33 U: Bylo to zajímavější, protože ste si toho hodně vyzkoušeli?
00:57:35 K: No.
00:57:36 U: Že jo?! Tak jo, tak to sem ráda, tak zase uděláme další téma, můžete si pak
sami vymyslet, jakej projekt byste chtěli udělat, na jaký téma. Jestli to budou auta, lidi \\
00:57:45 Mí: Auta.
00:57:46 U: \\ oblečení, móda, cokoli vás napadne. Můžete navrhnout a takovej projekt
si ve škole udělat. Takže končím, zabalíme a já ti dám, Kájo, ten igelit.
00:58:20 Konec kazety
02:51:42 Konec projektu (4 hodiny)
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10 Výsledky a jejich hodnocení
Svým výzkumem jsem chtěla upozornit na rozdíly, jaké se objevují mezi
projektovým vyučováním a klasickým vyučováním výtvarné výchovy a zároveň se
zamyslet nad tím, zda není pro osoby s handicapem projektové vyučování vhodnější.
Nyní bych podala pár příkladů včetně videodokumentace, jíž naleznete v příloze 1,
které tyto rozdíly ukazují.
Zásadním rozdílem v těchto dvou pojetích je časová dotace. Pokud se zaměřím
na mnou zdokumentované hodiny, zjistíme, že tento rozdíl je opravdu markantní. První
práce, jíž vypracovávali žáci osmé třídy, byla rozdělena do dvou vyučovacích hodin po
čtyřiceti pěti minutách. V první hodině, jejímž tématem byl přechod léta do podzimu
vyjádřený pouhým mícháním barev, paní učitelka prvních šest a půl minuty žáky
seznamovala s tím, co budou dělat, snažila se je namotivovat diskuzí o daném tématu
doplněnou ukázkami fotek, (příloha 3) Dále jim v tomto čase řekla jakou technikou a
s jakým materiálem budou pracovat. Poté přišla na řadu fáze vlastní tvorby, která trvala
dvacet pět minut a dvacet sekund. V třicáté druhé minutě dostali žáci povel k úklidu.
Ten jim trval zhruba pět minut. Na závěrečné zhodnocení práce zbylo pouhých třicet
sekund. Celkový využitý čas celé hodiny byl třicet sedm minut padesát čtyři sekund a to
z důvodu pozdního příchodu paní učitelky, která měla o velké přestávce dozor v jídelně
a musela vyřešit konflikt s jedním z problémových žáků. Žáci tak neměli dostatek
prostoru pro motivaci, přiblížení tématu, výběr prostředků, kterými budou pracovat a ve
chvíli, kdy se do práce ponořili, museli najednou skončit. Druhá hodina následovala o
týden později. Paní učitelka věnovala na počátku hodiny třicet vteřin k opětovnému
namotivování a připomenutí, co je vlastně předmětem práce opětovnou diskuzí s žáky.
Na žácích bylo patrné, že jim chvilku potrvá, než se znovu dostanou do pracovního
tempa, jakým pracovali v průběhu předchozí hodiny. Pro samotnou práci měli dalších
třicet pět a půl minuty. Po celou dobu práce probíhala bez větších problémů, žáci byli
soustředění. Jeden z žáků, který zvládl dané téma vypracovat již během první vyučovací
hodiny, dostal k dodělání práci z některé z předešlých hodin. Ve třicáté šesté minutě
dala paní učitelka povel k seskupení prací najednou místě a všichni společně se dali do
hodnocení shromážděných prací. Tentokrát, vzhledem k tomu, že se jednalo o již
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dokončené práce (příloha 4), ponechala si paní učitelka na diskuzi větší časovou dotaci
a to pět minut a deset sekund. I druhá vyučovací hodina měla své časové ztráty
zapříčiněné tentokrát pozdním příchodem žáků, kteří se vraceli z hodiny tělesné
výchovy. Celková časová dotace byla čtyřicet jedna minut deset sekund. Přesto že žáci
svou práci zvládli dle představ paní učitelky, bylo patrné, že jim chybí motivace, lepší
proniknutí do daného tématu a následné využití pro další práci případně využití
v reálném životě, neboť s tématem se již dál nepracovalo. Domnívám se, že kdyby paní
učitelka zůstala u tématu podzim ještě v dalších hodinách a využila výtvorů žáků pro
další práci, ať už kupříkladu koláž, při které by žáci své práce použili jako poklad pro
koláž, či zvolila tvorbu nějaké postavy např. podzimní královny, vládce podzimu,
mimikry lesního skřítka na podzim, zapamatovali by si žáci charakteristické barvy a
rysy podzimu mnohem lépe. Takto si ze dvou hodin výtvarné výchovy odnesli jen to, že
když smíchám červenou a žlutou dostanu oranžovou, což byl i původní záměr paní
učitelky, aby se naučili míchat barvy. Myslím si ale, že toto téma lze propracovat daleko
lépe, zaměřit se na to, co se na podzim v přírodě děje, jak se mění, spolupracovat s paní
učitelkou na přírodopis a podat žákům ucelený obraz skutečností, kolem kterých chodí
každý den a neuvědomují šije. Poněkud postrádám smysluplný výstup této práce, jež by
byl pro žáky přínosem.
Další hodina výtvarné výchovy probíhala poněkud jinak, neboť žáci měli
spojené dvě hodiny v kuse z důvodu suplování. Pro tuto časovou dotaci si paní učitelka
připravila práci složitější a to kresbu zvoleného kusu nářadí perkem a tuší. Po hodině mi
paní učitelka vysvětlila, že složitější práce volí raději v takovýchto případech, neboť
žákům se lépe pracuje v kuse, kdy mohou práci dodělat a která není napojovaná o týden
později. Dost často se prý stává, že žák rozdělanou práci vůbec nedodělá, případně že se
mu nepodaří svou práci napojit. V tom musím s paní učitelkou souhlasit, neboť je
opravdu velmi těžké dostat se po týdnu do stejné nálady a pracovního rozpoložení,
v jakém jsme byli předtím. Pro žáky s mentální retardací a jejich učitele, na kterých
závisí do značné míry žákova motivace, to jak téma uchopí a s jakým pracovním
nasazením práci vykoná, je to o to složitější. V úvodu hodiny paní učitelka žákům
vysvětlila v průběhu tří a půl minuty co mají za úkol, poté dala žákům prostor pro výběr
nářadí, mezitím rozdala žákům pomůcky. Poté obešla každého z žáků, který měl již
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vybráno, pomohla každému s instalací a nechala prostor pro vlastní tvorbu. Průběžně se
žákům individuálně věnovala dle potřeby. Ve čtyřicáté deváté minutě dokončil práci
stejný žák co v předchozích hodinách. Ten se opět vrátil ke své rozdělané práci
z předchozích hodin. Vzhledem k tomu, že pro něj bylo obtížné navázat na předchozí
práci a výtvarný záměr, začala se paní učitelka věnovat převážně jemu. V sedmdesáté
druhé minutě paní učitelka zmínila, že se hodina blíží ke konci. Žáci tak začali svá díla
dokončovat. O sedm minut později dostali žáci povel k ukončení a shromáždění prací
(příloha 5). O minutu a půl později se všichni postavili se svým předmětem k pracím a
společně nad nimi diskutovali po dobu tří minut. Poté paní učitelka ukončila hodinu.
Celková časová dotace v tomto případě činila osmdesát minut třicet sekund. Tato práce
byla žákům o poznání bližší, neboť se jednalo o předměty denní potřeby, s nimiž se žáci
běžně setkávali a mohli tak do práce promítnout i vlastní zkušenost. Zároveň dostali
možnost pořádně si předmět prohlédnout, studovat ho, osahat si ho, jaký má povrch,
z čeho je vyroben, což jim přineslo další poznání a rozšířilo oblast vědění. V tuto chvíli
ví nejen, že telefon slouží k telefonování, ale zároveň ho umí popsat, stejně jako
zahradní nůžky či kladivo. Na tuto práci posléze navazovala malba stejného nástroje
zpaměti temperou, kdy si žáci ověřili, že si dané tvary zapamatovali a jsou schopni
s nimi pracovat. Navíc došlo k provázanosti i s pracovní a občanskou výchovou, kdy se
předměty naučili používat v praxi.
Záznam projektu jsem pořídila v sedmé třídě. Projekt probíhal ve dvou fázích
v celkové dotaci osm vyučovacích hodin. První čtyři hodiny se žáci seznamovali
s daným tématem. Paní učitelka donesla do třídy řadu přírodnin (kameny, kořeny, kůra,
ulity, zkameněliny, listy), fotografií, encyklopedií, obrazových publikací a filmových
materiálů. Na počátku začala diskuzí, co vše je možné najít v lese, jak les vypadá, jaké
máme druhy stromů a přitom si mapovala znalosti svých žáků. Poté přešla k ukázce
přírodnin, jež měla vystavené na stolech, u každé se zastavila a něco si o ní řekli. Poté si
žáci prohlíželi knihy. Po druhé vyučovací hodině měli žáci třičtvrtěhodinovou
přednášku

občanského

řadu ekologických

sdružení Aves, jež se zabývá odchytem poraněné zvěře a má

aktivit,

na téma les a jeho stromy. Když skončila přednáška, zadala

paní učitelka žákům, aby si každý zvolil své téma (vznikla čtyři témata - listy,
zkameněliny, kůra, ulity šneků). Po pěti minutách zjistila, kdo má jaké (vznikla čtyři
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témata - listy, zkameněliny, kůra, ulity šneků) a všichni společně přešli do počítačové
učebny, kde měli za úkol, každý o svém tématu něco zjistit. Po těchto čtyřech hodinách
se žáci dozvěděli spoustu nových zajímavých informací, osvěžili a uspořádali si
informace, které jim byly známy, a měli jasnou představu o tom, co bude následovat
další týden, kdy začnou své téma výtvarně zpracovávat. Vzhledem k tomu, že se jednalo
o celoškolní projekt, nesmíme opomenout ani mezipředmětové vztahy, které se zde
velmi uplatnily. Učitelé všech předmětů toto téma zpracovali do svých hodin a ukázali
tak žákům, jak jsou informace jednotlivých předmětů vzájemně propojeny a jak
vzájemně souvisejí. Další týden si paní učitelka spojením hodin výtvarné a pracovní
výchovy vytvořila další čtyři hodiny v kuse pro samotnou výtvarnou práci. Když žáci
ráno přišli, měli na lavicích připravené všechny materiály, které si v předchozím týdnu
prohlédli. Po dvouminutovém úvodu a připomenutí, co žáky čeká, měl každý za úkol
vybrat si z vystavených věcí vše, co souvisí s jeho tématem. Když si žáci vybrali, paní
učitelka zbytek věcí uklidila. Poté se všichni odebrali ven, kde hledali další materiály
pro svou práci, prohlíželi si tvary stromů, listy, jakou mají stromy kůru, různé kameny,
jak se lámou. Paní učitelka učila své žáky se na věci dívat, prohlížet si je a ne jen chodit
okolo. Po jedenácti minutách se vrátili zpět do školy, kde si žáci nalezené materiály
začali kopírovat. Paní učitelka každému z žáků ukázala, jak se obsluhuje xeroxovací
zařízení a pak každý pracoval samostatně za odborného dohledu. Na žácích bylo patrné,
jak je tato činnost baví a že mají radost, že dostali tak zodpovědnou činnost. V padesáté
druhé minutě, když byli žáci s prací hotovi, přesunuli se zpět do výtvarného ateliéru,
kde počali svou výtvarnou činnost. Žáci pracovali samostatně, paní učitelka se každému
věnovala individuálně. Na svou práci měli sto pět minut. V průběhu tohoto času si
zkoušeli pracovat různými technikami, používali různé materiály a prostředky
k dosažení žádaného výtvarného efektu. Nejprve si vytvořili studii tužkou, poté měli za
úkol zpracovat vybraný předmět graficky, dále použít barvy a vytvořit malbu a někteří
se nakonec dostali i k prostorovému zobrazení. Ve sto padesáté sedmé minutě dala paní
učitelka povel k úklidu a urovnání si výtvorů na lavici. To trvalo pět minut. Když bylo
vše hotovo, svolala paní učitelka všechny žáky k jedné lavici s výtvory (příloha 6) a ten
kdo je tvořil, měl za úkol ostatní seznámit s námětem, který si vybral, jak pracoval, jaké
použil techniky. Postupně se vystřídali všichni žáci. Na konci se paní učitelka žáků
zeptala, zda se jim projekt líbil a proč. Zpětná vazba, kterou dostala, byla velmi
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pozitivní. Žáci začali okamžitě navrhovat další náměty, kterými by se chtěli zabývat,
velmi ocenili, že měli na práci dostatek času, mohli si vyzkoušet více věcí a z hodiny
odcházeli spokojeni a namotivováni k další práci ve výtvarné výchově.
Nyní bych se ráda blíže zaměřila na některé momenty z projektu. V teoretické
části své diplomové práce jsem vymezila základní rysy projektového vyučování a na
některé z nich se nyní zaměřím. Zda byly v projektovém vyučování obsaženy, pokud
ano, zda byly využity dostačujícím způsobem či maximálně a zamyslím se nad tím, zda
by nebylo možné některé z nich rozpracovat lépe.
Když se zaměříme na to, o jaký projekt se vůbec jednalo, zjistíme podle
rozdělení různých autorů, že se jednalo o projekt směřující k určité estetické zkušenosti,
o projekt konstruktivní, uměle připravený, neboť vzešel z iniciativy paní učitelky. Dále
o projekt školní vzhledem k tomu, že probíhal pouze v prostředí školy a krátkodobý. Na
celém projektu „Les ve škole", jehož součástí byla právě i výtvarná výchova, se
podílely všechny ročníky základní školy praktické i speciální včetně všech učitelů. Na
konci byla uspořádána výstava všech prací v prostorách školy. V rámci výtvarné
výchovy se dle mého názoru jednalo spíše o metodickou řadu, neboť žáci postupovali
od studijní kresby k dalším výtvarným technikám a daný námět zpracovávali různými
technikami.
Nyní již přejdu kjednotlivým kritériím, jež mají být obsažena a splněna.
Myslím, že první podmínka, že projekt musí být cílený a promyšlený, je splněna. Vše
bylo velmi pěkně připraveno a zpracováno. Paní učitelka přesně věděla, jak bude
postupovat, kam chce žáky dovést a svého záměru se držela až do konce. Zároveň byl
koncentrován kolem jedné hlavní ideje, i když se částečně odklonili od hlavního tématu
„Les ve škole" a to ve chvíli, kdy si jeden z žáků vybral námět zkameněliny a rozhodl
se zpracovávat trilobita. I přes to všichni zůstali u prvků živé a neživé přírody. Bez
pochyby byla dodržena i podmínka, že projekt musí vycházet z potřeb a zájmů jedince.
Každý z žáků měl možnost vybrat si svůj námět, který ho zajímá, je mu blízký a
zjišťovat o něm další informace. O tom, že se jednalo o podnik žáka, nemůže být sporu,
protože paní učitelka od okamžiku, kdy si každý vybral své téma, fungovala už jen jako
odborný dohled a poradce v případě, že si to žák vyžádal. Veškeré práce včetně
vyhledávání informací a kopírování si žáci dělali sami. To že výstupem se stal
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smysluplný produkt a práce žáky obohatila a přinesla určité změny v jejich znalostech a
dovednostech je také pravda. Žáci si nejen osvěžili techniky, se kterými se setkali, ale
obohatili své výtvarné dovednosti o další, jako vystižení tvaru listu, schopnost malby
trilobita zpaměti, vystižení struktury kůry, znalost a schopnost vystihnou tvar ulity
šneka. Mimo to rozšířili i své znalosti v oblasti znalostí o přírodě - o druzích stromů,
plodech stromů, poznávání druhů stromů podle listů. Dále se seznámili s pravěkými
živočichy, rostlinami, prozkoumali ulitu šneka, jakým způsobem je tvořená, z čeho,
jaký má povrch. Nesmíme opomenout ani procvičení si ovládání počítače a internetu,
schopnost vyhledávat informace samostatně, získání schopnosti obsluhovat xeroxovací
zařízení, ke kterému v běžných případech nemají příliš často možnost přístupu.
Závěrečné

hodnocení

je naučilo spolužákům prezentovat vlastní práci, diskutovat,

respektovat názor druhého. Celá práce je nutila díky rozličným námětům pracovat
samostatně, být za své dílo zodpovědný, ale nakonec se ve chvíli instalace výstavy stala
prací společnou, celoškolní.
Přesto že je patrné, že byly splněny podmínky pro vytvoření kvalitního projektu,
jsou zde momenty, které by mohly být propracovány lépe. Kupříkladu závěrečné
hodnocení, na které si paní učitelka ponechala posledních osm minut, je dle mého
názoru nedostačující. Žáci tak neměli dostatek prostoru, aby se ke svým pracím mohli
vyjádřit, diskutovat nad nimi, co se jim na výtvorech ostatních líbí, co ne, co by udělali
jinak, co by chtěli udělat ještě ve své práci, jak by ji bylo možné vylepšit. Když se
v závěru paní učitelka zeptala žáků, zda se jim projekt líbil a zda by chtěli další, již
nezbyl čas, aby o dalších návrzích společně hovořili. Domnívám se, že se jednalo o
ideální příležitost, jak další projekt naplánovat, tak aby se jednalo o společný počin
učitele i žáků. Takto jediné, k čemu měli žáci příležitost, bylo uvedení námětů, ale
nezbyl čas rozebrat, jak by si to žáci přestavovali, jakým způsobem by chtěli pracovat,
co by chtěli, aby se v jejich práci objevilo, proč chtějí právě takové téma. Myslím, že je
škoda, že paní učitelka nevyužila motivace žáků pro další práci, která byla vyvolána
spontánně díky jejich zainteresovanosti v danou chvíli.
Dále bylo možné na projekt navázat ještě v dalších hodinách výtvarné výchovy,
kdy žáci mohli zrealizovat další ze svých nápadů, dodělat rozdělané práce, vyzkoušet
další možné techniky zpracování, přenést toto téma i do hodin pracovní výchovy, kterou

140

vede tatáž paní učitelka. Rozpracovat náměty dále, neboť bylo patrné, že žáky tato práce
velmi baví. Navázat na ni i v ostatních předmětech, podat žákům další podněty a
informace, dokud je to zajímá. Místo toho došlo k tomu, že s koncem poslední
projektové hodiny skončila veškerá práce s takto nádherně rozpracovanými náměty a již
se o nich dále nehovořilo, což mi přijde opravdu škoda.
Když se nyní zamyslím nad rozdíly, které v jednotlivých pojetích vystupují, je
patrné, že žáci byli v projektovém vyučování více motivovaní, měli větší chuť do práce
a byli schopni podat i lepší výsledky své práce. To vše je do značné míry ovlivněno
časovou dotací, kterou projekt umožňuje. Vzhledem k handicapům, jež žáci mají, je
jistě lepší,

pokud

je časová dotace vyšší. Neboť při mentální retardaci, častých

poruchách pozornosti, hyperaktivitě žáci vyžadují větší časový horizont pro svou práci.
Aby byli schopni téma uchopit, vymyslet jakým způsobem ho pojmou a zrealizují a
zároveň měli dostatek času na samotnou realizaci a společné zhodnocení, které je
v rámci

logopedických

poruch pro žáky též obtížnější.

Když se zaměřím na přístup paní učitelky, je z mého pohledu stále do značné
míry podobný. K žákům přistupuje individuálně dle potřeby, hodiny probíhají
obdobným způsobem. Paní učitelka se snaží čas, který má k dispozici využít maximálně
dle dispozic žáků. I tak je ovšem patrné že větší časová dotace, kterou projektové
vyučování umožňuje, nevyhovuje více jen žákům, ale i jí. Paní učitelka se v tomto
případě jeví kreativnější, má lepší prostor pro realizaci svých nápadů a je zjevné, že i
její motivace k práci je větší, což do značné míry nevědomě ovlivňuje i postoj žáků.
Časový

horizont,

jenž projektové vyučování nabízí, je hlavní bod, od něhož se

odvíjí zbývající dílčí rozdíly, které ve výsledku tak výrazně ovlivňují celou výstupní
práci a její efektivitu. To mě přivádí k otázce, proč v současné době moderních
pedagogických trendů a přístupů, nemá projektové vyučování na této a domnívám se i
řadě dalších

speciálních

a praktických škol vyšší podíl v zastoupení. Je jistě obtížnějšsi

na přípravu z pohledu pedagoga, ale myslím, že výsledná práce, motivace žáků <a
předané znalosti, jež jsou schopni dále využít, za tu námahu stojí a bohatě se vrátí
v dalším pedagogickém působení.
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11 Z á v ě r
Myslím, že záměr, s nímž jsem svou práci začala vypracovávat, jsem splnila. Pro
svou práci jsem využila metodu analýzy videostudie PhDr. Tomáše Janíka, kterou jsem
použila na mnou zvolené škole. Svedením školy i spaní učitelkou Mgr. Zuzanou
Hrubou se mi pracovalo velice dobře.
Ve své práci jsem chtěla zkoumat rozdíly mezi klasickým pojetím výtvarné
výchovy a projektovým vyučováním. Podařilo se mi vytyčit hlavní rozdíly mezi těmito
pojetími a došla jsem k závěru, že projektové vyučování je pro žáky s handicapem
vhodnější, neboť mají díky časové dotaci, kterou projekt umožňuje, více času na
uchopení tématu, přípravy, vlastní realizaci práce, na výsledné hodnocení a výstupy.
Tím se mi potvrdil můj předpoklad o jeho vhodnosti. Musím ovšem podotknout, že
jsem čekala, že jednotlivé odlišnosti budou markantnější, než ve skutečnosti jsou. I tak
ovšem nelze můj výzkum uchopit jako všeobecně platný, neboť rozsah mého výzkumu
není tak velký.
Jistě by bylo zajímavé a přínosné se tímto tématem zabývat i nadále, natočit a
vyhodnotit více podobně vedených hodin a to i na rozdílných školách, tak aby
zkoumaný vzorek byl co nejširší. Zkoumat přístupy a pojetí různých pedagogů, nikoli
pouze jednoho, stejně jako reakce žáků různých škol stejného typu. Videa, která jsou
k dispozici v tuto chvíli, jsem původně chtěla zpracovat ještě prostřednictvím
kvantitativní analýzy Doc.PaedDr. Jana Slavíka CSc., leč rozsah mé práce to již
neumožňuje, přesto by však bylo jistě velmi zajímavé zaměřit se i na tuto metodu a
rozebrat zkoumaný vzorek i z tohoto pohledu. Najít a vyzdvihnou jednotlivé momenty,
jež výrazně ovlivnily průběh další práce či přístup žáků. Domnívám se, že by se tyto
okamžiky mohly stát významnými a přínosnými jak pro pedagogy, tak pro studenty
pedagogiky.
Myslím, že videa, jež byla v rámci mého výzkumu natočena by mohla být
použita jako ilustrace v řadě přednášek pedagogického charakteru. Dále, jak jsem již
výše zmínila, je možné je použít pro další výzkumy. Stejně tak doufám, že pokud si
mou diplomovou práci přečte pedagog výtvarné výchovy, alespoň zváží, zda by nebylo
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zajímavé projektové vyučování ve svých hodinách alespoň zkusit, případně ho používat
častěji.
Conclusion
I think that the aim which I had stated before I started working on this thesis has
been fullfilled. I have used the method of analyzing the videostudy by PhDr. Tomáš
Janík, which I have implemented in the school chosen. I found it very comfortable
working with the school management as well as with Mrs. Mgr. Zuzana Hrubá.
The aim of my thesis was to research into the traditional conception of arts
lessons and project teaching. I managed to set main differencies between the two
conceptions. It can be declared that the project teaching is more suitable for handicaped
students because the time savings which a project enables provide them with a
possibility of an assumption of the theme, preparation and realisation of the work, it
provides them with the time for final evaluation and outputs. Those were the factors
which confirmed my presumption. It has to be mentioned that I expected particular
differencies to be more striking than they in fact are. However, my research cannot be
regarded as generally valid because its scope is rather narrow.
Undoubtedly it would be very interesting and useful to deal with this topic in a
more complex way, to shoot and evaluate more lessons conceived in such a way also in
different kinds of schools to make the sample under examination as broad as possible, to
examine attitudes and conceptions of particular pedagogues as well as reactions of
students from different schools of a similar type. Videorecordings available at the
moment were at first to be studied using the quantitative analysis by Doc. Jan Slavík but
this was not possible due to limited extent of my thesis. Nevertheless it would be very
interesting to focus on this method and examine the sample under examination also
from this point of view, to find and highlight particular moments which had a
significant impact on further activity and approach of the students. I suppose that those
moments might become important and useful

as well for the pedagogues and the

students of pedagogy.
I think that the videorecordings which have been shot for the purpose of the
research could be used as an illustration in many lectures of a pedagogic nature.
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Futhermore, as mentioned above, they can be used for further research. I also believe
that if a pedagogue teaching arts lessons reads this thesis, he or she will evaluate
whether it would not be interesting to try the project teaching in his or her lessons or to
apply it more often.
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Videozáznam
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Přípravy na hodinu výtvarné výchovy

148

Předmět: Výtvarná výchova
Třída: 8. A
Vyučující: Mgr. Hrubá Zuzana
Cíl: Rozvíjení barevného cítění a vyjadřování.
Úkol: Barevné vyjádření přechodu léta do podzimu, využití a uplatnění expresivně
symbolické funkce barvy.
Námět: Barevné vyjádření příchodu podzimu - zachycení změn v přírodě.
Technika a materiál: Malba, temperové nebo krycí barvy, barevné tuše, papíry formátu
A3, nádoby na vodu, vlasové nebo štětinové štětce, houby, válečky nebo špachtle.
Postup:
Motivace a vysvětlení úkolu
Situaci a barevné představy navodíme předchozí vycházkou na zahradu nebo do lesa,
kde pozorujeme povrchy strávou, hlínou, spadaným listím, a podobně. Na začátku
hodiny si prohlédneme fotografie s tematikou podzimu v přírodě. V besedě přejdeme od
zážitku k osobním pocitům, k volbě barev. Na pomocných papírech umožníme žákům
vyzkoušet si barevnou skladbu, připomeneme dřívější poznatky o barevné harmonii a
kontrastu.
Samostatná práce
Žáci si mohou zvolit nástroje i materiály, které jim nejlépe umožní naplnit jejich
výtvarné představy. Mohou pracovat s temperovými barvami - štětcem, válečkem,
houbou nebo špachtlí nebo mohou zvolit barvy akvarelové a barvy zapouštět, míchat,
stříkat, rozfoukávat a podobně. Důraz klademe na kreativitu dětí, volbu barevné skladby
a kompozice, uchopení formátu. V barevných variacích by měl žák znázornit změnu
ročního období a umět svoji práci popsat a vysvětlit.
Hodnocení
Podle časových možností exponujeme všechny práce nebo alespoň práce vybrané typické. Hodnotíme výtvarnou úroveň v závislosti na zvoleném námětu, porovnáváme
výborná, dobrá a slabší řešení u srovnatelných námětů. Žáci sami vybírají práce, které
podle jejich názoru splnily podmínky zadaného úkolu, snaží se popsat svoje díla, hledají
nejlepší barevná a nápaditá řešení daného úkolu a uspořádají si výstavu prací.
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Předmět: Výtvarná výchova
Třída: 8.A
Vyučující: Mgr. Hrubá Zuzana
Cíl: Rozvíjení estetického vnímání, chápání a vyjadřování umělých forem.
Úkol: Výtvarně vnímat a analyzovat tvar zajímavého předmětu, chápat vztah funkce,
tvaru a materiálu. Volné lineární vyjádření.
Námět: Předmět zajímavého tvaru (starý zámek, dalekohled, mikroskop, telefonní
přístroj, lampa, nůžky, hoblík atd.).
Technika a materiál: Kresba perem, dřívkem, štětcem, tuš, papír formátu A3
Postup:
Motivace a vysvětlení úkolu
Tato vyučovací hodina volně navazuje na práce, které děti vytvářely na konci loňského
školního roku, kdy se zabývaly pozorováním a zobrazováním předmětů denní potřeby.
Nyní budeme věnovat pozornost průmyslovému designu, poznávání tvarů věcí
v závislosti na funkci materiálu a proměnlivé technologii výroby. Budeme se věnovat
analýze tvaru, sledovat skladbu a hlavní části předmětů, pozorovat symetričnost a
asymetričnost, vztahy a poměry jednotlivých částí. Podle základního tvaru předmětu
budou děti volit formát na výšku nebo na šířku, umístění na ploše a využití formátu.
V další hodině potom navážeme tematickou prací „ Co si spolu věci povídají ", kde
budou děti kombinovat kresbu s tiskem nebo koláží.
Samostatná práce
Žáci musí dobře vidět zobrazovaný předmět. V kresbě budeme sledovat postup od celku
k částem, pozornost budeme věnovat kvalitě linie, její uvědomělosti a plynulosti a
využití plochy papíru. Vzhledem k rozdílnosti práce je třeba provádět individuální
korektury, usměrňovat pracovní tempo žáků a jejich pozornost směřovat k hlavním
úkolům práce.
Hodnocení
Podle časových možností exponujeme všechny práce nebo alespoň vybrané - typické.
Hodnotíme výtvarnou úroveň v závislosti na zvoleném námětu, porovnáváme výborná,
dobrá a slabší řešení u srovnatelných námětů. Žáci sami vybírají práce, které podle
jejich

názoru

splnily

podmínky

zadaného
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Předmět: Výtvarná výchova
Třída: 7.A
Vyučující: Mgr. Hrubá Zuzana
Projekt: Komunikace s přírodou
Projekt je součástí školního projektu „ Les ve škole

kterého se zúčastnily všechny

třídy základní a speciální školy. Projekt probíhá měsíc, žáci zpracovávají tematiku
v různých předmětech a to písemně, výtvarně, na počítači nebo interaktivní tabuli.
Spolu s pedagogy vytvořili sbírku přírodnin, které shromáždili na škole v přírodě nebo
například výstavu fotografií památných stromů. Projekt bude zakončen výstavou „Les
ve škole", která bude probíhat celý říjen.
Výtvarný projekt
Výchovny a vzdělávací záměr
Přiblížit se přírodě, hledat formy komunikace vedoucí k hlubšímu porozumění světu.
Použité techniky
Výtvarná akce,
s přírodninami,

tvorba objektů a instalací
fotografie, kresba, malba,

v přírodě,

výtvarná prostředí,

grafické techniky,

koláž,

hra

asambláž,

modelování.
Věk žáků: 1 3 - 15 let.
v
Časové rozložení:
4 hodiny VV a PV přípravy, přemýšlení, výběr témat, příprava přírodnin, pomůcek,
materiálů a nástrojů. 4 hodiny výtvarných akcí - instalace, tvorba přírodních objektů a
prostředí, fotografování. 4 hodiny na realizaci tvořivých výstupů a výtvarné zpracování
zvoleného námětu.
Setkávání s přírodou
Motivace: Pozorování, dotýkání se a sbírání přírodnin, vcítění se do řeči přírodních
materiálů.
Výtvarná realizace: Poklady našeho světa - sbírání kamenů, větví, plodů, listů
Vytváření zajímavých instalací a objektů na školní zahradě. Fotografování zajímavých
míst a prostředí nebo objektů.
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Kontrasty přírodních a jiných materiálů
Motivace: Prostředí školní zahrady nebo lesa v okolí školy - sledování a vyhledávání
civilizačních rušivých prvků, kontrastů věcí umělých a přírodních, ukázky fotografií a
materiálů na PC - barevné kontrasty.
Výtvarná realizace námětu: Výtvarná akce na školní zahradě - instalace z barevných
listů na tmavém nebo jinak kontrastním povrchu, instalace jiných materiálů v přírodním
prostředí (staré kolo, plastové lahve, nabarvené větve).
Fotografická dokumentace v příloze:
•

Barevné kontrasty v přírodě

•

Výtvarné akce a instalace - „Kontrasty přírodních a umělých materiálů"
„Barevné větve"

Postup při výtvarném zpracování témat:
Každý žák si po delší přípravě a předchozích akcích na zahradě vybral téma. Vznikly
čtyři náměty:
•

Kámen a zkameněliny

•

Listy a stromy

•

Ulity a otisky pravěkých živočichů

•

Labyrinty kůry a kořenů stromů

Výtvarné zpracování: Žáci si samostatně připraví pomůcky a materiály ke své práci.
S pedagogem vytvoří Xerokopie přírodnin a jiných materiálů, aby mohli sledovat hru
linií a stínů a pozorovat přírodní struktury. Potom budou samostatně zkoumat své
objekty a zachycovat jejich podobu ve výtvarných pracích.
Použité techniky: kresba tužkou, perkem, tuší (černou, barevnou), asambláž z česání a
muchlaného papíru, otisky listů, malba, modelování ze sádry, keramické hlíny
Hodnocení:
Na závěr exponujeme všechny práce. Hodnotíme výtvarnou úroveň v závislosti na
zvoleném námětu, porovnáváme výborná, dobrá a slabší řešení u srovnatelných námětů
Žáci sami vybírají práce, které podle jejich názoru splnily podmínky zadaného úkolu.
Práce žáků se posléze umístí na školní výstavu.
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15 P ř í l o h a 3
Fotografíe použité j a k o motivace
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16 P ř í l o h a 4
Xeroxové kopie - malba temperou
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17 P ř í l o h a 5
Xeroxové kopie - kresba tuší
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18 P ř í l o h a 6
X e r o x o v é k o p i e - díla p o ř í z e n á v p r o j e k t o v ý c h h o d i n á c h
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19 P ř í l o h a 7
D o t a z n í k p r o učitele

Dotazník pro učitele
Datum a místo:
Jméno učitele/lky:

f ž & f é . \..

. .t^ha^T^.

Třída:
1. Byla nahrávaná hodina typická ve srovnání s ostatními hodinami, které j ste
vyučoval/a?
o Naprosto typická
• Z větší části typická
o Netypická
o Naprosto netypická
o Vlastní komentář:

Jak byste charakterizoval/a chování žáků během nahrávání? Ve srovnání s běžným
chováním bylo:
o Velmi podobné
o Podobné
• Trochu odlišné
o Velmi odlišné
o Vlastní komentář:
/
¿¿ez.¿Cy /O,
Jak jste se cítil/a v průběhů n a h n a n é hodiny?
o Byl/a j sem velmi nervózní
o Byl/a j sem trochu nervózní
o Nebyl/a j sem téměř vůbec nervózní
• Nebyl/a j sem vůbec nervózní
o Vlastní komentář:

4. Nahrávaná hodina proběhla dobře,
o Vůbec nesouhlasím
o Z větší části nesouhlasím
• Z větší části souhlasím
o Naprosto souhlasím
o Vlastní komentář:

5. Další komentáře:

i^a^

,

-¿r-

Dotazník pro učitele
Datum a místo:
Jméno učitele/lky:....

y

;.

.

Třída:....^./f
1. Byla nahrávaná hodina typická ve srovnání s ostatními hodinami, které jste
vyučoval/a?
o Naprosto typická
• Z větší části typická
o Netypická
o Naprosto netypická
o Vlastní komentář:

2. Jak byste charakterizoval/a chování žáků během nahrávání? Ve srovnám s běžným
chováním bylo:
o Velmi podobné
• Podobné
o Trochu odlišné
o Velmi odlišné
o Vlastní komentář:

3. Jak j ste se cítil/a v průběhu nahrávané hodiny?
o Byl/a j sem velmi nervózní
o Byl/a jsem trochu nervózní
o Nebyl/a j sem téměř vůbec nervózní
• Nebyl/a j sem vůbec nervózní
o Vlastní komentář:

4. Nahrávaná hodina proběhla dobře,
o Vůbec nesouhlasím
o Z větší části nesouhlasím
o Z větší části souhlasím
• Naprosto souhlasím
o Vlastní komentář:

5. Další komentáře:

Dotazník pro učitele
Datum a místo:
Jméno učitele/lky:
Třída:

7.A

1. Byla nahrávaná hodina typická ve srovnání s ostatními hodinami, které jste
vyučoval/a?
o Naprosto typická
• Z větší části typická
o Netypická
o Naprosto netypická
o Vlastní komentář:

2. Jak byste charakterizoval/a chování žáků během nahrávání? Ve srovnání s běžným
chováním bylo:
0 Velmi podobné
o Podobné
o Trochu odlišné
o Velmi odlišné
o Vlastní komentář:

3. Jak j ste se cítil/a v průběhu nahrávané hodiny?
o Byl/a j sem velmi nervózní
o Byl/a jsem trochu nervózní
o Nebyl/a jsem téměř vůbec nervózní
m Nebyl/a jsem vůbec nervózní
o Vlastní komentář:

4. Nahrávaná hodina proběhla dobře,
o Vůbec nesouhlasím
o Z větší části nesouhlasím
o Z větší části souhlasím
9 Naprosto souhlasím
o Vlastní komentář:

Dotazník pro učitele
Datum a mí sto:....
Jméno učitele/lky:

.

... Z ^ j č :

y

.

Třída:
1. Byla nahrávaná hodina typická ve srovnání s ostatními hodinami, které j ste
vyučoval/a?
® Naprosto typická
o Z větší části typická
o Netypická
o Naprosto netypická
o Vlastní komentář:

2. Jak byste charakterizoval/a chování žáků během nahrávání? Ve srovnám s běžným
chováním bylo:
® Velmi podobné
o Podobné
o Trochu odlišné
o Velmi odlišné
o Vlastní komentář:

3. Jak j ste se cítil/a v průběhu nahrávané hodiny?
o Byl/a j sem velmi nervózní
o Byl/a j sem trochu nervózní
o Nebyl/a j sem téměř vůbec nervózní
• Nebyl/a j sem vůbec nervózní
o Vlastní komentář:

4. Nahrávaná hodina proběhla dobře,
o Vůbec nesouhlasím
o Z větší části nesouhlasím
o Z větší části souhlasím
• Naprosto souhlasím
o Vlastní komentář:

5. Další komentáře:

si přes to nejezdi, nech to tak, jak je to vyrytý, tak to nech. Já vám dojdu pro tu hlínu,
my smějí nechali v kuchyňce. ... Barvy chceš míchat jo? Tyhle budeš míchat jo?
00:53:17 M: To je ošklivý, tohle to!
00:53:19 U: Marečku, já se podívám. To víš, tohle je hrozně náročná technika. Tady
máte hlínu, kdo bude dělat z hlíny. Éééé! Udělej si teda, chceš černou čtvrtku, aby ti ty
listy na tom vynikly? Jo? Tak si tady vem, pojď, ... chceš takhle do pásu si to zkusit. To
by bylo docela pěkný, udělat si je vedle sebe. A udělej si je třeba v různejch barvách. I
si tam třeba přidej bílou. Potřebuješ hlavně paletu širokou, na tu si dát ty barvy.
00:53:53 Mí: Já už sem šijí sem dával.
00:53:55 U: Tak jí někdo použil možná.
00:54:01 K: Já už to mám.
00:54:03 U: Tohle taky.
00:54:05 K: Eště ne.
00:54:07 U: Tohle bude, budeme sem, Kláro, muset dát nějaký hodně, co je to za
lepidlo. Tohle je nějaký hrozně vodový. A smrdí. Viď?
00:54:20 K: Hm.
00:54:21 U: Fuj, ale jak!
00:54:23 Mí: Co tam smrdí?
00:54:25 U: Ale lepidlo se nám zkazilo. Chcete si čuchnout?
00:54:27 M: Jo.
00:54:28 U: Je to velkej zážitek, teda.
00:54:30 K: Jako vajíčko shnilý. ... Vajíčko!
00:54:37 U: Vajíčko, ano Kláro. Tam bude v šuplíku nový lepidlo vaše od pani učitelky.
00:54:41 M: Síra.
00:54:51 U: Jo! Tak máte i smyslový zážitky. Je to krásný! Ono to zase vyčichne. To
nevadí. V přírodě sou prostě i pachy. I to k tomu patří.
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