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Úvod 

Když jsem hledala téma pro svoji bakalářskou práci, věděla jsem hned od počátku, že musí 

splňovat dvě základní podmínky. První z nich byl můj osobní zájem, moje vnitřní souznění 

s daným tématem. Za druhé jsem chtěla, aby práce byla využitelná v mé pedagogické praxi 

a tím naplnila svůj smysl. 

K přírodě se moje pozornost více či méně upínala vždy a v dnešní uspěchané době ji 

vyhledávám stále častěji. Dokáže totiž vyvolávat emoce, obdarovávat nás neustále něčím 

novým. Od jarního probuzení, přes léto, kdy žije naplno, po podzim, kdy se zářící chystá 

na zimní odpočinek. Přestože se neustále mění, pokaždé má své kouzlo. 

Zároveň si uvědomuji, že toto téma je natolik široké, že jej nelze obsáhnout celé. Mohu se 

pouze jemně dotknout některých jeho částí. Listovat přírodou, jako vzácnou knihou, která se 

otevírá jen oku pozorného a citlivého čtenáře. 

A pro mě jako pedagoga to také znamená učit děti do této knihy nahlédnou a předčítat jim 

z ní tak, aby se i pro ně stala jednou z nejdůležitějších knih jejich života. Učit je přírodu vidět, 

slyšet, hmatat, cítit i chutnat, dotknout sejí nejenom tužkou či štětcem, ale především srdcem. 
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1. Výtvarné umění a příroda 
Přírodní prostředí, které nás vždy obklopovalo a obklopuje, nabízí široké spektrum 

rozmanitých a inspirujících podnětů. Bylo by nepochopitelné, kdyby je umělci ve své tvorbě 
nevyužili. Příroda hrála ve výtvarném umění vždy nějakou roli. Ať už byla hlavním motivem 
díla, pozadím jiného tématu nebo jen inspirací pro dekorativní prvek. Náměty z oblasti přírody 
se objevují ve všech formách výtvarného umění - v malířství, sochařství, architektuře 
i v užitém umění. 

Postoj umělců k přírodě a přírodnímu prostředí je vždy subjektivní a jejich tvorba nese 
známky individuálnosti. Zároveň se však odvíjí od jednotlivých historických etap, uměleckých 
slohů, dobových filozofických a estetických názorů. Zaměřím se proto na problematiku 
provázanosti přírody a výtvarného umění v průběhu lidských dějin. Nejde o ucelený rozbor 
tématu, pouze se snažím nastínit vývoj vztahu člověka k přírodě a odraz tohoto vztahu 
ve výtvarném umění. 

1.1 Semknutí člověka s přírodou v době pravěku 

Člověk se zrodil jako součást přírody a příroda byla součástí jeho života. Poskytovala mu 
potravu i místo k žití. Z počátku v ní zanechával jen nevědomé stopy - otisky chodidel v hlíně, 
zlomené větve. Teprve později začal přírodu využívat - z pazourku si vyrobil první nástroje, 
vykopal jámu na mamuta, postavil si první chýše. Pokud se přírodou zaobíral, tak 
pravděpodobně jen jako světem tajemných sil, ke kterým je třeba chovat úctu. 

Už i k životu těchto pravěkých lidí patřilo umění. Dokladem toho nám jsou například 
malby v jeskynních obydlích a svatyních staré až třicet tisíc let. Přepokládá se, že tyto 
prehistorické jeskynní malby zvířat měly rituální význam a byly spojené s obřady lovecké 
magie. Je samozřejmostí, že tehdejší tvůrci při práci využívaly to, co jim okolní příroda 
nabízela. Podkladem pro tvorbu jim byla přírodní plocha a materiálem barvy přírodního 
původu. 

Magickou moc přírody a především jejích živlů nepoznamenal ani přechod 
k zemědělskému způsobu života. Pravěký člověk si spoustu přírodních jevů a dějů nedovedl 
vysvětlit. Tyto tajemné síly se tak pro něho staly předmětem uctívání. Megalitické stavby, 
které v různých podobách najdeme po celé zeměkouli, vznikaly patrně jako svatyně. Mezi 
nejznámější patří britský Stonehenge - snad chrám zasvěcený pohanským bohům a silám 
spojovaným s úkazy na obloze. 
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1.2 Období starověku 

I když s postupně získávanými zkušenostmi a s měnícími se způsoby života není již sepjetí 
člověka s přírodním prostředím natolik pevné, s posvátnou úctou k přírodě se setkáváme 
i u starověkých národů. Hledají v ní projevy nadpřirozených sil, které řídí běh světa. Stávají se 
jejími pečlivými pozorovateli a to se odráží i v jejím zachycení v umělecké tvorbě. Práce 
umělců se však řídí také přísnými pravidly danými náboženským učením. „ Egypťané měli 
přírodu přímo před očima, a to jim jistě stačilo jako důkaz stvořitelovy štědrosti. Kdo by si 
troufal vytvořit lepší obraz přírody? Umělec ji směl jen naznačit, jako když se o ní lidé 
s ostychem zmiňovali, vyslovovali-li nějaké přání, nesměli se však snažit uplatňovat při jejím 
zpodobování vlastní pocity. " (Pijoan, 1977, s. 119-120) 

Život lidí období starověku je napříč kulturami podřízen uctívání různých kultů, bohů 
a panovníků. Výtvarné umění se na tomto podílí nemalou měrou - staví a zdobí paláce, 
chrámy, hrobky. Umělci k tomu samozřejmě využívají i přírodní motivy. V mnoha kulturách 
se objevují ornamenty inspirované rostlinami, reliéfy i nástěnné malby dostávají krajinné 
pozadí. 

V umění starého Egypta jsou přírodní motivy rovněž nositeli různých symbolů. Například 

oblíbené lotosové květy nesly symbol nesmrtelnosti. Zvířata zase byla podle chování 

a tělesných vlastností přiřazována k jednotlivým bohům. Na pečetním válečku z Babylonské 

říše se nám zase zachoval strom jako symbol života. 

Náměty mořské přírody se nechávají ovlivnit krétští malíři. Umělecká zkušenost 
i pečlivost při pozorování přírody se odráží v přesvědčivosti jejich tvorby. Stěny římských vil, 
jako je Liviin dům, krášlily mimo jiné malby otvírající pohledy do nádherných imaginárních 
zahrad plných květů a stromů pestrých barev. I zde jsou přírodní motivy užívány v celé své 
kráse. 

1.3 Období středověku 

Středověk je doba, kdy je život a s ním i umění zaměřené především nábožensky. 
Projevuje se nezájmem o pozemský svět a vše, co ho představuje, včetně přírody. Není to ale 
tak úplná pravda. Naopak gotika se k dekoraci architektury „...zmocnila všech druhů rostlinné 



a živočišné říše... " (Pijoan, 1979 s. 32) Listy a květy zdobí profily oblouků, hlavice a svorníky, 
v nichž se sbíhají žebra kleneb. Stylizace v podobě takzvané křížové kytky se objevuje 
v dekorech na vrcholech věží chrámů. 

Hlavní námět středověkého malířství je převážně náboženský, ěasto se však odehrává na 
pozadí přírodní scenérie. Způsob jejího zpodobňování se postupně s vývojem umění i získávání 
schopností a vědomostí malířů mění. Od jemných náznaků, spočívajících v zelené barvě 
u nohou a modré na nebi, až po realistické otevřené krajiny pozdní gotiky a období renesance. 

V období renesance také dochází k určitému zlom ve vztahu člověka k přírodě. Projevuje 
se, kromě jiného, zálibou ve vědeckém pozorování zabírajícím celé spektrum přírody. To se 
přirozeně odrazilo i v požadavcích kladených na co nejpřesnější výtvarné zobrazování 
přírodních námětů. V tomto období vznikají například krásně ilustrované atlasy rostlin. 

1.4 Vznik a vývoj krajinomalby 

Jak již jsem uvedla, malba samotné krajiny nebyla dlouhou dobu v popředí zájmu tvůrců. 
Zachycována nebyla vůbec nebo pouze tvořila nejnutnější krajinný rámec zobrazovaným 
osobám a dějům. Co tedy vedlo umělce k tomu, aby svoji pozornost začali k přírodě a krajině 
obracet? Výtvarné umění a jeho náměty jsou silně provázané s vývojem společnosti. 
Rozkolísaný vliv církve a narůstající síla měšťanstva měly za následek odklon 
od náboženských témat ve výtvarné tvorbě. Malíři hledají nová témata, která by lépe 
vyhovovala novým potřebám. Prvními průkopníky, kteří se malbou krajiny zabývali, byli 
holandští mistři, například Pietr Bruegl. Jeho krajina není ještě obrazem skutečné krajiny, je 
však podstatnou součástí v ní se odehrávajícího příběhu. 

Obr. č. 1: Pietr Bruegl Senoseč 1565 



- 10-

Krajinomalba v pravém slova smyslu byla založena až v 17. století, v období baroka. 

Jan van Goyen, Jakob van Ruisdael a další krajináři usilovali ve svých dílech o velkou 

realističnost všední krajiny. Jejich obrazy jsou charakteristické svými nízkými horizonty, 

chatrčemi, větrnými mlýny, vodními kanály, hustým stromovím, ale hlavně nebem bohatým 

na oblaka mnoha odstínů. (Bláha, Šamšula, 1996) 

Obr. č. 2: Jan van Goyen Duny 1629 

Nástup zájmu o krajinomalbu v osmnáctém a devatenáctém století souvisí s narůstající 
racionalizací pohledů a výkladů světa, které přineslo osvícenství. Navíc tento žánr umožňuje 
umělcům, aby prostřednictvím přírody co nejsilněji vyjádřili své niterné pocity. Zatímco 
realističtí umělci se snaží o objektivní, upřímné a co nejjednodušší vyobrazení krajiny, 
romantičtí malíři ji využili k vyjádření svého duševního rozpoložení. Snaha postihnou věrnou 
podobu přírody vede umělce k tomu, že začínají tvořit v plenéru. 

Obr. č. 3: Théodore Rousseau Les ve Fointanebleau 

Jedni z prvních, kteří tvořili přímo v krajině, byli Theodor Rousseau a Camill Corot. . 

„Krajina, kterou si vybrali, byla i krajinou jejich srdce. Spojili snahu přesně zachytit podobu 

krajiny s jejím citovým požitkem." (Bláha, Šamšula, 1996, III s. 114) 
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Na konci 19. stol. se setkáváme s velmi originálními umělci a jejich díly, ve kterých se 
vyskytuje krajina nebo přírodní tématika. Stejně prudce, jak jde kupředu vývoj vědy 
a techniky, vznikají i ve výtvarném umění různé tvůrčí proudy. V tvorbě malířů se projevuje 
osobitý přístup a stále větší individualita. V této souvislosti nelze nezmínit alespoň 
impresionistické krajinářství, které spočívalo především v zobrazení prchavých aspektů 
přírody, zejména pak světla. Impresionisté hledali techniku, která by jim to umožnila. 
Přestávají mísit barvy, dobrovolně zužují barevnou škálu a na plámo vedle sebe kladou čisté 
tóny. Tak se rodila díla Claudia Moneta, obrazy inspirované přírodou a náměty z jeho zahrady. 

Malbou krajiny se zabývali a zabývají také čeští umělci. Počátky nového náhledu 

na krajinářství a impresionismus vůbec přinesl do naší tvorby Antonín Chittussi. Jeho obrazy 

polí, luk a pastvin byly plné světla a jasných barev, vystihovaly především nálady v krajině. 

Častým námětem Julia Mařáka, dalšího z českému krajinářů 19. století, bylo prostředí lesa. 

Dokázal ho zachytit romantickým až snivým způsobem. Známé jsou i jeho kresby přírodních 

motivů zpracované uhlem. Jeho žák Antonín Slavíček se snažil zaznamenat jedinečnost přírody 

pomocí barevných skvrn vyvolávajících dojem pohybu, byl mistrem zachycení světla a stínu. 

Krajinomalbou, vytvářenou pomocí impresivně laděného realismu, se zabýval František 

Kaván. 

Obr. č.4: 

Julius Mařák Ranní píseň 1877 
Obr. č. 5: 

Antonín Slavíček Ve Veltruském parku 1896 

Ve dvacátém století dochází k ústupu zájmu o krajinomalbu, což souvisí mimo jiné 

s rozvojem fotografie. Mnozí fotografové se věnují tématu krajiny a právě tím navazují na své 
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malířské předchůdce. Dokladem o tom, že ani v této době krajinářství nevymizelo, může být 

tvorba českých malířů Václava Spály a Jaroslava Černého, (http://cs.wikipedia.org/) 

Výčet tvorby krajinářů tímto ani zdaleka není vyčerpán, pouze ve zkratce naznačuje, 

jakými různými cestami se krajinomalba ve svém vývoji ubírala. Co asi vedlo všechny tyto 

malíře k tomu věnovat takovou pozornost právě přírodě a krajině? Pokud si zpětně promítnu 

celé dějiny lidského společenství, připadá mi, že oč jsme se přírodě stále více vzdalovali o to 

silnější byla stále potřeba se k ní vracet. Byť třeba jen prostřednictvím obrazu. 

1.5 Land-art - návrat do přírody 

Ani ve dvacátém století nezmizely přírodní motivy ze zřetele výtvarných umělců. Avšak 

způsoby práce s těmito náměty jsou natolik pestré, že je nelze všechny postihnout. K bližšímu 

popisu jsem si vybrala pouze umělecký směr nazývaný land-art a to především proto, že pro 

mě představuje opravdový návrat umění do přírody a nejblíže se váže k náplni mé práce. 

Šedesátá léta a sedmdesátá léta minulého století jsou obdobím, kdy se někteří umělci 

začínají znovu obracet k přírodě. K přírodě, jakožto k našemu původnímu prostředí, se kterým 

chtějí prožívat úzké spojení. Nechtějí přírodu už jen zobrazovat nebo si z ní brát inspiraci. 

Umělci se osobně navracejí do přírody, dotýkají se jí vlastníma rukama a ta se stává součást 

jejich tvorby. Zanechávají své stopy v přírodě a ona je zanechává v nich. 

Land-art, přírodní umění či zemní umění, se objevilo v USA jako jedna z mnoha snah 

umělců, kteří se snažili posunout hranice umění za zdi výstavních prostor. Soustředili se 

na různé zásahy v přírodě nebo na práci s neobvyklým materiálem přímo v galeriích. Důležité 

pro ně nebylo jen dílo, ale i požitek z tvůrčího procesu. (Bláha, Slavík, 1997) 

Land-artisté používají krajinu a přírodniny, které v ní nacházejí, ke svému uměleckému 
vyjádření. "Většina autorů zemního umění tvoří a jedná ve smyslu určité estetické koncepce 
a sleduje jasně deklarovanou ideu: Jako by se v přírodě vyjadřovala nejobecnější představa, že 
každý dohlédneme jen na vlastní obzor, zatímco krajina má mnohem hlubší symbolický 
význam." (Zhoř, 1992, s. 99) Snaží se vytvořit dílo, které ač je lidského původu přírodu 
nenarušuje, patří do ní, dotváří ji, ozvláštňuje. Tvůrci pracují s kontrasty, jednoduchými tvary, 
často zvýrazňují protikladné souvislosti mezi přírodou a civilizací. 

http://cs.wikipedia.org/
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Výtvarné akce v přírodě mají různé podoby. Od obrovských přeměn krajiny po drobné 

aktivity konané v přírodním prostředí. Umělci proměňují krajinu přemísťováním materiálu, 

hloubením do země či vršením zeminy, písku nebo kamení. Jedním z prvních výtvarných 

počinů tohoto rázu bylo vytvoření Spirálového mola na Solném jezeře Robertem Smithsonem. 

Rovněž Michael Heizer pracoval ve velkém měřítku a neomezeném prostoru. Na náhorní 

plošině nad řekou Virginia v Nevadě například vyhloubil Dvojitý negativ, půlkilometrovou 

brázdu o objemu 220 000 tun zeminy. 

Jiný přístup měl ve své tvorbě Bulhar Christo. Proslavil se balením objektů do různých 

textilií. Ať již šlo o práce menších rozměrů např. Zabaleného stromu, či o díla neuvěřitelných 

rozměrů jakým byla Údolní opona zavěšená napříč Velkým kaňonem. 

Autorem minimálních zásahů v krajině spojených s vlastní tělesnou zkušeností 
a prožitkem, je Richard Long. Několik dní chodil sem tam, až vyšlapal Linii deseti mil, 
dlouhou čáru protínající krajinu. Poznamenává ji vlastními kroky, aktivitou svého těla. Long 
se nevyhýbá ani galeriím, vystavuje v nich ukázky materiálů z určitých míst přírody i repliky 
svých zemních děl. Takovou instalací je např. jsou Švýcarský granitový kruh nebo Kruh 
Vermont Georgia složený ze čtyř skupin kamenů různých barev, pocházejících ze čtyř různých 
amerických států. Long klade důraz na ekologickou stránku tvorby. 

Také v českém uměleckém prostředí se najdou autoři, kteří se land-artu věnují. Obvykle 
však pouze dočasně nebo jednotlivými uměleckými počiny a realizují o poznání drobnější a 
méně nápadné akce v přírodě. Jejich tvorba je někdy pojímána spíše v souvislosti s akčním 
uměním. Jednou z autorek, která tvořila již v sedmdesátých letech, je Zora Ságlová. Mezi její 
nejznámější akce patří Kladení plen u Sudoměře. Nešlo jen o rekonstrukci historické události 
Jejím zásahem do krajiny „.. vytvořila se nová optická kvalita, grafický rytmus zelené a bílé.. ". 
(Zhoř, 1992, s. 96) Zajímavým projektem byla i její výstava Seno - sláma, na které 
podněcovala interakci člověka s přírodou, přinesla přírodu zpět k lidem do města, do galerie. 
Zatímco diváci její výzvu přijaly a spontánně svými zásahy vytvářely nové sestavy, média a 
většina výtvarné obce její počin odsuzovala. 

Přibližně ve stejné době vyrážel do přírody i Jan Stehlík aby tam fáči „ošetřoval" stromy či 
na vhodné louce vytvořil Letiště pro mraky. Jeho hravé projekty měly už tehdy ekologické 
nádech. 
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V současné době je naším uznávaným umělcem, který se vyjadřuje instalacemi v krajině, 
Ivan Kafka. Svojí tvorbou umí jednoduchým jazykem oslovit diváka. Má schopnost klást 
aktuální otázky po vztahu člověka a civilizace k přírodě a využívá k tomu osobité 
minimalistické prostředky a lyrismus. Jeho realizace jsou založené na pevně stanoveném 
konceptu, jehož součástí je přesně formulovaná idea. Pracuje se sněhem (Bílá koule na bílé 
hoře) i listím {Koberce pro náhodného houbaře). Krychlemi z několika různých materiálů 
(sláma, větve, led, sníh, kamení) poukazuje na zvláštnosti přírodnin, prostředí a ročních 
období. Ty pak ponechává napospas svému osudu.Stejně jako třeba Sedm kamenných hromad 
pro Stein, hromad vytvořených z různých druhů sochařských kamenů a černého uhlí. 
(http://artlist.cz/?id=946) 

Přestože každý z land-artistů má svůj individuální způsob vyjadřování, je jim společná 
snaha o pochopení přírody a její aktivní prožívání. 

http://artlist.cz/?id=946
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2. Příroda jako zdroj inspirace pro výtvarnou výchovu 

2.1 Výtvarná výchova v součastné škole 

Koncepce i praxe výtvarné výchovy v posledních letech prochází dynamickými 

změnami. Ty souvisejí jak se změnami ve společnosti a jejich požadavcích na výchovu, tak 

s proměnami současného výtvarného umění. Cílem výtvarné výchovy už dávno není jen naučit 

děti kreslit. „JSoučasná výtvarná výchova učí děti hledat, co říci o světě, ve kterém žijí, a nabízí 

jim možnosti, jak to vyjádřit." (Roeselová, 2000, s. 11) 

Nové přístupy k výtvarné výchově jsou řešeny také v rámcovém vzdělávacím programu 

pro základní školy, v tématickém celku 5.7 Umění a kultura. Podle něho by výtvarná výchova 

měla umožnit žákům i jiné než racionální poznávání světa. Vnitřní i okolní svět mohou 

poznávat prostřednictvím výtvarných činností a postupně si formovat výtvarné myšlení. Děti 

se mají učit rozumět výtvarnému umění, jeho jazyku a významu, chápat výtvarnou kulturu 

jako nedílnou součást duchovního života a bohatství společnosti. Aktivity, které vycházejí 
ze vzdělávacího obsahu výtvarné výchovy, pomáhají formovat kreativní stránku žáka.(NIDV, 
2006, s.66) 

Jde především o tvůrčí činnosti, které umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, 

cítění, myšlení, prožívání, fantazii a intuici. Žák je veden k odvaze a chuti uplatnit vlastní 

prožitky, představy a zkušenosti při tvůrčích činnostech a zapojit se do procesu komunikace 

prostřednictvím vnímání, vlastní tvorby a interpretace vizuálně obrazných vyjádření.(NIDV, 

2006, s. 66) 

Toto pojetí výtvarné výchovy postupně proniká do vědomí pedagogů, uplatňuje se 
v základních uměleckých školách, prostřednictvím školních vzdělávacích programů promlouvá 
i v základních školách. 

Protože pracuji ve školní družině, budu se věnovat možnostem, které má tato instituce 

v oblasti výtvarné výchovy. Školní družina, jakožto zařízení zájmového vzdělávání, nabízí 

dětem řadu volnočasových aktivit z širokého spektra výchovně vzdělávacích oblastí. Výtvarná 

výchova je jednou z nich. Obvykle nestojí samostatně, ba právě naopak. Stává se součástí 

větších tématických celků, ve kterých výchovně vzdělávací práce probíhá a ve kterých 
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se jednotlivé složky vzájemně prolínají. To umožňuje děti plně vtáhnou do problému 

a motivovat je pro vlastní práci. Výtvarná činnost však neslouží jen jako pouhá ilustrace 

tématu. Sama dává další podněty k přemýšlení, rozhovorům a objevům. Stává se prostředkem 

působení na celkový rozvoj osobnosti dítěte. 

Výtvarné dílo představuje významný komunikační prvek. Jeho význam spočívá 

ve sdělování myšlenek, pocitů, vjemů, které se obtížně vyjadřují slovy. Také ve výtvarné 

výchově v rámci školní družiny panuje snaha, aby se děti naučily svými obrázky promlouvat, 

ale také rozumět těm, které pro ně vytvořili jiní. To, že děti vidí, jak každé z nich zpracuje 

námět jinak, je vede k chápání druhých, k toleranci. Tvořivá činnost jim přináší radost, 

umožňuje sebepoznání, poznání druhých a poskytuje obohacující zkušenosti. K tomu přispívá 

i dostatek času na reflexe jednotlivých výtvarných aktivit. 

Prostřednictví výtvarné výchovy učíme děti všímat si mnohotvárnosti světa. Zkoumat jevy 

kolem sebe z vnějšku i zevnitř, zajímat se nejenom o vzhled věcí, přírody, lidí, ale i o vlastní 

pocity, nálady, myšlenky. Pro děti je mnohdy průběh výtvarné tvůrčí práce důležitější, než její 

samotný výsledek. Je snahou, aby samotné tvorbě předcházel aktivní a intenzivní prožitek, 

který má pozitivní vliv na výtvarný projev dítěte. 

Promyšlená skladba na sebe navazujících úloh směřujících k jednomu tématu do této 

koncepce zcela přirozeně zapadá. Využití výtvarných řad při práci ve školní družině bylo 

pouze logickým vyústěním procesu hledání nejvhodnějších forem práce. Výtvarná řada, 

přístupnou formou, krok za krokem, zkoumá dané téma, neztrácí na přitažlivosti ani zbytečně 

nevybočuje. Můžeme tak zpracovat prakticky libovolné téma, podpořit rozvoj výtvarných 
r 

činností individuální i kolektivní kreativity a ve svém důsledku obohatit svět dětí. 

2.2 Inspirace přírodou 

Příroda, jako celek, i její části a detaily jsou obrovským zdrojem inspirace pro výtvarné 

činnosti. Přestože se vztah a kontakty s přírodou neustále proměňují, kdesi uvnitř člověka je 

zakódovaný pocit nutnosti se k přírodě vracet. Živí nás, poskytuje nám prostor kžití. 

V závislosti na ročních cyklech nás příroda obdarovává neustále něčím novým. Soustředěného 

pozorovatele nemůže nikdy nudit, vždyť je to největší div světa. Bylo by nesmyslné oddělovat 
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zájem o přírodu a starost o ni. Tyto dvě roviny spolu úzce souvisí. Inspiračním zdrojem se 

může stát jak příroda sama, tak nutnost či formy její ochrany. 

Už samotné vysvětlení slova naznačuje obsáhlost tématu, příroda - obecně souhrn všeho 

jsoucího, co nebylo vytvořeno člověkem, tedy to, co vzniklo přirozeně" (Ottová všeobecná 

encyklopedie, 2003, s.276). Přírodu lze chápat a vykládat mnoha směry. A kolik je úhlů 

pohledu, tolik je i možností výtvarného zpracování. Pokusím se nastínit alespoň některé z nich, 

zejména ty, které mě oslovily při hledání námětu pro zpracování výtvarné řady. 

Zprvu jsem se domnívala, že se mi podaří vhodným způsobem pojmout přírodu jako jeden 

celek. Poznávat, pozorovat různé podoby přírody, jakožto krajiny, která nás obklopuje. 

Výtvarně charakterizovat krajinné typy, všímat si dějů, které v krajině probíhají, změn, 

ke kterým dochází, jevů, které se zde vyskytují. Záhy jsem však pochopila nutnost přiblížit se 

přírodě hlouběji. Komunikovat s ní a snažit sejí porozumět. 

Příroda, to je především život. Fauna a flóra, co žije a roste na zemi - to je jedna z možností, 

jak nahlížet na téma přírody. Objevovat a vnímat projevy života v jeho celistvosti, vážit si jeho 

jedinečnosti a neopakovatelnosti. Seznamování se s pestrou škálou rostlin a živočichů je 

pro pedagoga bohatou studnicí námětů. Představuje možnost pozorováním a poznáváním 

živých organizmů přivádět žáky k vytváření individuálního vztahu k přírodě a nenápadně klást 

základy ekologického myšlení. 

Ale i prvky neživé přírody nabízejí nespočet možností. Zkoumat je a hledat pro ně 

odpovídající výtvarné vyjádření, všímat si zákonitostí vztahů mezi nimi a proměn, ke kterým 

dochází. Nelze opomenout téma přírodních živlů. Země, voda, vzduch, oheň mají od nepaměti 

magickou moc. Jsou nevyčerpatelným myšlenkovým zdrojem nejen pro vědce a filozofy, ale 

i pro umělce. 

Součástí přírody je také člověk. Obrazným vyjádřením může hledat své místo na zemi, ptát 

se po smyslu své existence, po svých preferencích, uznávaných hodnotách...Jaký je vztah 

člověka k přírodě? Jaké stopy v ní zanechal? Do jaké míry lze přírodu ovládat či zotročovat? 

To jsou jen některé z otázek, na které můžeme, spolu s dětmi, hledat odpovědi. Učit děti 

citlivosti, empatii a úctě je jedním z úkolů výtvarné výchovy. Nezbytné je mít stále na paměti, 

že na co dítě přijde samo, to má pro něho větší význam a na to obvykle nezapomíná. 
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Téměř nelimitovaná pestrost přírody a její estetično, to jsou prvky, díky nimž můžeme 

úspěšně rozvíjet i představivost a fantazii dětí. Ty lze považovat za jedny z klíčových 

kompetencí kreativity. Zároveň však výtvarné projekty, věnované přírodě, vyžadují práci 

s odbornými informacemi, ukázkami i obrazovými materiály, což přináší širší poznávání 

světa." Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, 

představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízejí výtvarná výchova vizuálně 

obrazné prostředky a to nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném 

umění a v obrazových médiích. Rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity 

a ověřováním komunikačních účinků založených na experimentování je žák veden k odvaze 

a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky zapojit se na své odpovídající úrovni 

do procesu tvorby a komunikace, (NIDV, 2006, s. 66) Poznatky, které při své tvorbě děti 

získají, prohlubují jejich vztah k přírodě a vedou je k její ochraně. Volba takových témat, která 

jsou v horizontu dětského zájmu, umožňuje uplatnit jejich výtvarné schopnosti. 

Dalším úhlem pohledu je chápání přírody jako kreativního prostředí, jako prostoru 

k tvorbě. Nadchly mě principy tvorby landartisů a ráda bych je ve své pedagogické praxi 

využila. Jedná se o co nejtěsnější přiblížení člověka a přírody, které poskytuje podněty všem 

smyslům. V součastné době mám již reálnou představu o tématické řadě „Hrajeme si 

s trávou", kterou bych ráda realizovala s dětmi na škole v přírodě. Z velké části v ní půjde 

o akce v přírodě a hru s přírodninami. 
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3. Výtvarná řada Stromy kolem nás 

Z pestré nabídky, jakou oblast přírody představuje, jsem si pro zpracování výtvarné řady 

zvolila téma stromy .Vedlo mě k tomu několik důvodů. Školní družina, kde pracuji a kde jsem 

výtvarnou řadu realizovala, stojí v centru města. V jejím těsném sousedství se rozkládá park 

plný vzrostlých stromů, což umožňovalo využít v nejvyšší možné míře přímý kontakt dětí 

s tématem jejich výtvarného zájmu. Výtvarná řada „Stromy kolem nás" také přirozeně 

zapadla do kontextu výchovně vzdělávacího plánu školní družiny. 

Dalším důležitým momentem byl fakt, že i když ve svém pedagogickém působení 

využívám tématické projekty i zážitkovou pedagogiku, s výtvarnou řadou jsem pracovala 

poprvé. Nová práce to byla také pro kolektiv mých žáků. Hledala jsem proto téma, které 

nebylo mně ani dětem zcela cizí, ale zároveň umožňovalo řadu nových pohledů. A právě 

stromy tento požadavek splňovaly. 

Formy činnosti a výběr výtvarných technik jsem přizpůsobovala věku dětí ( 7 - 1 0 let). 

Zároveň jsem navazovala na jejich dosavadní výtvarné zkušenosti a snažila seje dále rozvíjet. 

Na zřeteli jsem měla i specifika výchovně vzdělávací práce ve školní družině vycházející 

ze zásad pedagogiky volného času. A to zejména požadavek dobrovolnosti, zajímavosti, 

aktivity a seberealizace, citlivosti a citovosti. Důsledně jsem propracovávala především 

motivaci jednotlivých lekcí, ve snaze probudit v dětech vnitřní zájem o dané téma a především 

podnítit tvůrčí aktivitu při jeho výtvarném zpracování. 

Součástí výtvarných lekcí byl reflektivní dialog. Ten představoval jednak okamžitou 

zpětnou vazbu pro moji pedagogickou práci, především však poskytoval dětem prostředek 

vzájemného srovnávání a tím i poznávání sebe sama. Vedl je k dalšímu přemýšlení nad daným 

tématem a umožňoval jim všímat si různorodosti pohledů souvisejících s výtvarnou tvorbou. 

Mým cílem bylo rozvíjet prostřednictvím výtvarných činností schopnost dětí, vnímat 

přírodu všemi smysly, učit je hledat souvislosti, klást si otázky. Záměrně jsem je vedla 

k samostatnému objevování rozmanitých podob přírody. Důležité pro mě bylo, aby si děti 

ze společné práce odnesly co nejvíce pozitivních prožitků, abych v nich probudila empatii 

a sounáležitost s přírodou a učila je dívat se na svět s očima dokořán. 
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„ Dovedeš si představit Zemi bez stromů? Bez nich bychom nežili, protože pro nás dýchají. 

Na jejich existenci jsme závislí jako novorozeně na své matce. Stromy jsou v mnohém člověku 

podobné. Srovnej kořeny svázané s půdou stejně jako naše city svázané s domovem, kmen 

připomíná sílu či slabost našeho růstu, větve jsou jako paže, které objímají, větvičky jako prsty, 

jež se chvějí a lístky se podobají ústům, dýchajícím a šeptajícím milá slůvka. Květy jsou jako 

krása laskavé tváře a plody jak děti lidského rodu. Jenom jedno nemáme vždy společné -

věrnost a skromnost." (Dvořáková, 1998, s. 61) 

Tuto citaci jsem zvolila jako úvodní motivaci celé výtvarné řady. Chtěla jsem vzbudit zájem 

dětí o předložené téma. Abych co nejvíce posílila motivační účinek slov, zahájení výtvarné 

řady „Stromy kolem nás" jsem situovala do lesa. Vysvětlila jsem dětem, že se budeme zabývat 

stromy jinak, než jak o nich hovořily v prvouce. Nebude nás tolik zajímat rozdělení stromů 

na jehličnaté a listnaté nebo z jakých částí se skládají, ale to, jak a čím na nás stromy působí. 

Pokusíme se jim co nejvíc přiblížit, vnímat je jako živé bytosti, přemýšlet, jak se asi cítí... Naší 

snahou bude tyto poznatky a dojmy výtvarně zpracovat. 

3.1 Seznámení se stromy 

Námět 

Kořeny 

MOTIVACE 

Každý strom je pevně spojen s místem, kde roste. Kořeny ho drží v zemi a nedovolí mu odejít. 

Co znamená, když použijeme výraz „člověk zakořenil?" Najděte si v parku místo, kde byste 

chtěli jako strom růst. Všímejte si blízkosti dalších stromů, dostatku prostoru či slunečního 

svitu. Na zvoleném místě na chvíli zůstaňte stát a všemi smysly vnímejte své okolí. 

Představujte si, jak se vaše nohy mění na kořeny a prorůstají půdou, z rukou se stávají větve -

nehybné nebo jen mírně se pohupující ve větru... Na tomto místě jste teď doma. Jak se cítíte? 

Jak se asi cítí takový strom? 

Přidaná hodnota 

Zážitek pocitu sounáležitosti. 

Výtvarný problém 

Umístěním a pohybem těla v prostoru se přiblížit vnímání stromu jako živého organizmu. 

Výtvarná technika 
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Umční akce, akce v přírodě. 

Výtvarná kultura 

Akční tvorba - fotograf Jan Mlčoch. 

Obr. č. 6 - 8: Výtvarná akce v přírodě „Kořeny" 

Reflexe 

Výtvarné lekce probíhala v prostorách parku za účasti žáků 1. a 2. ročníku. Motivace byla 

vedena tak, aby umožnila dětem intenzivní zážitek. Z akce jsem pořídila fotodokumentaci. 

Ve třídě pak proběhla prezentace. Děti hovořily o svých subjektivních pocitech a o tom, jakým 

způsobem seje snažily vizuálně vyjádřit. David: „Já jsem na fotce úplně skrčený, protože jsem 

zatím klíčící semínko. Rukama si schovávám hlavu, aby mě nikdo nezašlápl, když jsem tak 

blízko u cestičky." Eliška: „Nechtěla jsem být sama, tak jsem vyrostla blízko jiného stromu. 

Ty ruce natahuji, protože, až ještě víc povyrostu, s tím stromem se zamotáme dohromady." 

Výpovědi dětí jsou pro mě důkazem toho, že nad svým postojem přemýšlely, začleňovaly své 

zážitky do známých souvislostí, tvořivě hledaly prostředky pro vyjádření svých pocitů. 

Námět 

Můj strom 

Motivace 

Všímejte si charakteristických znaků různých druhů stromů. Co mají stromy společné? Čím se 

od sebe vzájemně liší? Vyberte si jeden strom a snažte se o něm dozvědět co nejvíce - práce 

s atlasy, encyklopediemi. Pokuste se vystihnout podstatné znaky vybraného stromu a namalujte 
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ho na plastovou desku. Otiskněte malbu na papír a sledujte, k jakým změnám při tisku došlo. 

Obrázek stromu můžete doplnit psanými informacemi. 

Přidaná hodnota 

Seznámení s technikou monotypu. 

Poznání jako základ pochopení, získané znalosti z oboru dendrologie. 

Výtvarný problém 

Výtvarný přepis skutečnosti na podkladě získaných vědomostí. Sledování proměny výrazu 

otiskem, hra náhody ve výtvarné tvorbě. 

Výtvarná technika 

Malovaný monotyp s možností doplnění písmem. 

Výtvarná kultura 

Monotyp v tvorbě součastných autorů (Januš Kubíček). 

Ty 
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Obr. č. 9 - 11: Práce dětí z výtvarné lekce „Můj strom" 
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Reflexe 

Radost z výtvarného tvoření - tak bych asi shrnula průběh této lekce. Děti tvůrčím způsobem 

experimentovaly, zkoušely přidávat barvu, rýt do ní, tvořit více otisků za sebou. Prožívaly 

momenty překvapení při tisku, sledovaly změny, k jakým při něm došlo. Zvolená technika 

vyhovovala i dětem, které se obvykle výtvarným činnostem ve školní družině vyhýbají. Díky 

hře náhody dosáhly zajímavého vizuálního výrazu, což ve výsledku vedlo k posílení jejich 

sebevědomí. 

Námět 

Stromový skřítek 

Motivace 

Představte si, že každý strom má svého ochránce - stromového skřítka. Jak asi vypadá? 

Pokuste se slovy popsat skřítka z vašeho stromu, můžete jej také pojmenovat. Poslechněte si, 

jak vypráví v Lexikonu ohrožených druhů strašidel Vítězslava Klimková například 

o Stromovousovi. Dokážete si ho vybavit jen podle popisu? V čem jsou obrázky v knížkách 

pro vás důležité? Seznámení s ilustrátory dětských knih a jejich tvorbou. Výtvarné ztvárnění 

vlastní představy. Zvolte si takové výtvarné nástroje, které nejlépe vyhovují vašemu záměru. 

Přidaná hodnota 

Volba vhodných prostředků, ve snaze co nejlépe vyjádřit svoji představu. Rozvoj fantazie. 

Výtvarný problém 

Ilustrace. Výtvarný přepis vlastní představy. 

Výtvarná technika 
/ 

Volitelná, kresba, malba dle výběru dětí. 

Výtvarná kultura 

Seznámení s ilustrátory dětských knížek (J.Tmka, K.Svolinský, H. Zmatlíková, A. Born). 

Reflexe 

Protože jsem dětem nejprve ukázala práce známých ilustrátorů, jsem měla obavy, zda se je 

nebudou pokoušet napodobovat. Děti však plně využily možnosti uplatnit svoji fantazii 

a vytvářely své vlastní stromové skřítky. Většina si zvolila kresbu pastelkou. Až teprve 

v průběhu práce si několik žáků uvědomilo, že by bylo pro ně vhodnější pracovat s vodovými 

barvami. Při kresbě pastelkou jim chyběla různorodost odstínů barev. Výtvarná činnost se 

stala podnětem pro literární aktivity, děti k namalovaným skřítkům vymýšlely příběhy. 
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Obr. č. 12 - 14: Práce dětí z výtvarné lekce „Stromový skřítek" 

3.2 Části celku 

Námět 

Kůra je kůže, která strom chrání 

Motivace Motivace 
Hra v parku „Poznej svůj strom". Jedno dítě má zavázané oči, druhé ho odvede některému 

zajímavému stromu. „Slepý" má možnost si strom důkladně osahat, pak se dvojice vrátí 
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na výchozí místo. Hráč si rozváže oči a snaží se poznat, u kterého stromu stál. Poté si děti 

úlohy vymění. Skupinová práce - přenesení struktury kůry do papírové materiálu ve zvětšené 

podobě technikou muchláže. Objevování výtvarných zajímavostí zmuchlaných ploch. 

Přidaná hodnota 

Rozvíjení haptického vnímání, seznámení s technikou muchláže. Spolupráce ve skupině. 

Výtvarný problém 
Zkoumání různorodosti struktury a její výtvarný přepis. Plastická studie tvarových rytmů. 

Výtvarná technika 

Muchláž z papíru. 

Výtvarná kultura 

Muchláže (Jiří Kolář). 

Obr. č. 15: Společná práce dětí - muchláž 

Reflexe 

Při této výtvarné lekci pracovaly děti ve čtyřčlenných skupinách. Aby vzniklo společné dílo, 

musely sjednotit svůj výtvarný záměr. V některých skupinách se to dařilo, v jiných docházelo 

ke konfliktům. Vysvětlovala jsem dětem, že je v pořádku, pokud má každý subjektivní tvůrčí 

názor, ale že v případě společné tvorby je nutné hledat i společné řešení. 
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Námět 

Kůra bludiště prohlubní a ploch 

Motivace 

Zkoumejte kmen stromu hmatem, snažte se vnímat nerovný povrch a rozdílnost struktury 

kůry. Všímejte si kontrastu prohlubní a ploch. Čtěte rukou záznam ze života stromu, jeho 

drobné rány, pukliny, uříznuté větve. Vyberte si místo, které budete chtít zaznamenat otiskem 

do keramické hlíny. Při snímání otisku kůry si ve dvojicích vzájemně pomáhejte. Vypálené 

reliéfy napatinujte tak, abyste co nejvíce zdůraznili strukturu kůry. 

Přidaná hodnota 

Hmatové vjemy, seznámení s pojmem reliéf. 

Výtvarný problém 

Struktura a její zachycení v prostorové tvorbě. 

Výtvarná technika 

Vytlačovaný reliéf přírodní struktury. Otisk kůry do keramické hlíny a její patinování. 

Výtvarná kultura 

Reliéfy (Eva Kmentová). 

Obr. č. 16 - 19: Práce dětí, vytlačovaný reliéf 
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Reflexe 

Děti již při předchozí tvorbě zaznamenávaly strukturu kůry pomocí frotáže. Proto jsem volila 
do této výtvarné lekce práci s keramickou hlínou. To mi zároveň umožnilo vysvětlit žákům 
pojem reliéf. Využila jsem k tomu jednak obrázky reliéfní tvorby starověkých kultur, ale 

především ukázky z tvorby součastné sochařky Evy Kmentové. 

Námět 
Koruny stromů 
Motivace 

Při vycházce do parku pozorujte neolistěné větve stromů. Sledujte kontrast větví proti obloze, 

všímejte si tvarů a síly větví, jejich křížení a vzájemných vztahů. Seznámení s technikou 

linorytu. Návrh lineární kresby tužkou. Přepis stop linií v technice linorytu. 

Přidaná hodnota 
Seznámení s technikou linorytu. Získávání praktických dovedností. Rozvíjení pozorovacích 

schopností. 

Výtvarný problém 

Kontrast a rytmické řazení linií a jejich grafický přepis. Objevení výrazových prostředků tisku 

výšky. 

Výtvarná technika 

Linoryt. 

Výtvarná kultura 

Linoryty Josef Čapek, soudobá tvorba Ota Janeček. 

Obr. č. 20 - 22: Linoryty, práce dětí na téma „Koruny stromů" 
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Reflexe 

Technikou linorytu žáci pracovali z velké většiny poprvé. Díky tomu se soustředili více 

na technickou stránku tvorby, méně pozornosti věnovali výtvarné složce. Práce děti zaujala, 

ale budou potřebovat ještě více zkušeností, než využijí všechny výrazové možnosti, jaké tato 

technika nabízí. 

Námět 

Dary stromů 

Motivace. 

Na procházkách v parku nebo lese sbírejte vše, co by se dalo nazvat „darem stromu". 

Větvičky, kousky kůry, šišky, kaštany, žaludy. Tyto přírodniny ukládejte průběžně ve třídě 

do skleněných lahví. Postupně jich vytvoříte celou sbírku, tu využijete k výtvarné hře. 

Z přírodního materiálu tvořte různé kompoziční sestavy. Všímejte si, jak na vás působí hotové 

dílo působí. Jaké změny lze provést a čeho tím v kompozičním řešení dosáhneme? 

Přidaná hodnota 

Objevování různorodosti přírodních materiálů. Poznávání vzájemného vztahu mezi částmi 

a celkem výtvarného díla. 

Výtvarný problém 

Komponování harmonického celku. Uvědomění si rozdílu mezi kompozicí harmonickou 

a disharmonickou. 

Výtvarná technika 

Kompoziční hra s přírodním materiálem. 

Výtvarná kultura 

Land-art (Richard Long - Švýcarský grafitový kruh, Ivan Kafka - Koberce pro náhodného 

houbaře). 

Reflexe 

Asi za dva týdny jsme ve třídě vytvořili rozsáhlou sbírku přírodnin. Vyprávěla jsem dětem 

o tvorbě R. Longa, který z nashromážděných přírodních materiálů sestavoval různé 

geometrické tvary, buď přímo v terénu nebo na podlahách galerií. Následovala výtvarná lekce 

zaměřená na hledání různých kompozičních řešení z nasbíraných přírodnin. Některé děti 

pracovaly samostatně, jiné tvořily skupinky. Výtvarná díla neměla dlouhého trvání. Hra žáky 
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zaujala natolik, že kompoziční sestavy téměř okamžitě rozebírali, aby posléze materiál využili 

k další tvůrčí aktivitě. 

3.3 Stromy a my lidé 

Námět 

Příběh stromu 

Motivace 

Poslechněte si příběh stromu ( Povídka o stromu podle Rajneshe Oshoa). 

Vyberte nejdůležitější dějové momenty a pokuste se je převyprávět formou comixu. Obrázek 

za obrázkem zaznamenávejte, co se odehrálo mezi stromem a člověkem .Každý pracuje 

samostatně. 

Přidaná hodnota 

Zamyšlení nad hodnotovým žebříčkem lidí. Seznámení s comixovou tvorbou. 

Výtvarný problém 

Formou comixu zobrazit významné okamžiky tak, aby byla zachována celistvost příběhu. 

Stylizovaná comixová kresba doplněná o minimum vhodně vybraného textu. 

Výtvarná technika 

Kresba tužkou nebo pastelkou na úzký pás papíru. 

Výtvarná kultura 
Česká comixová tvorba pro děti (Jan Fischer, Marko Čermák, Jaroslav Němeček) 

Obr. č. 23 - 24: Comix, práce dětí 
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Reflexe 

Děti považovaly v této lekci za nejtěžší poznat stěžejní dějové momenty. Přesto příběh 

rozfázovali všichni hodně podobně. Samotné výtvarné vyjádření jim problémy nečinilo. 

V rámci závěrečné reflexe si děti navzájem četly příběhy tak, jak je pochopily z obrázků 

spolužáků. Sledovala jsem, zda se podařilo vystihnout děj povídky a na kolik je srozumitelný. 

Snažila jsem se děti dovést k tomu, aby si uvědomily subjektivitu při posuzování důležitosti. 

Námět 

Ochranné ruce 

Motivace 

Vamazonských pralesích vymýtí buldozery denně několik set stromů, v Čechách mají 

padnout stovky vzrostlých alejí podél cest. Je to tak v pořádku? Můžou se stromy samy bránit 

nebo potřebují naši pomoc? Protože se jedná o problém celosvětový, využijte na podporu 

stromů výtvarných výrazových prostředků, které dokážou „přečíst" lidé bez ohledu na to, 

jakým jazykem hovoří. Společná práce na pohlednicích ochránců stromů. Využijte řeči, jakou 

umí mluvit naše ruka. Vyjádřete gestem ruky váš vztah ke stromu - ochrana, varování, 

upozornění, hrozba... Zachyťte tento vztah fotoaparátem. 

Přidaná hodnota 

Uvědomění si omezenosti přírodních zdrojů, nutnosti chránit stromy i přírodu jako celek. 

Technické zvládnutí práce s digitálním fotoaparátem. 

Výtvarný problém 

K výtvarnému vyjádření vztahu ke stromu využít gesta ruky. Fotografie, jako výtvarný 

prostředek. 

Výtvarná technika 

Digitální fotografie. 

Výtvarná kultura 

Užité umění. Užitá fotografie. 
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Obr. č. 25: „Mějte nás rádi" Obr. č. 26: „Já tě nedám!" 

Reflexe 

Tato výtvarná aktivita měla dvě základní roviny. Jednalo se o hledání vizuálního vyjádření 

myšlenek ochrany v podobě gest, ale také jejich výtvarné zachycení pomocí digitálního 

fotoaparátu. Byla jsem překvapená, s jakým nasazením hlavně starší děti pracovaly na pořízení 

příslušných záběrů. Hledaly nejvhodnější úhel pohledu, vzdálenost... Pár dětí mělo z domova 

zkušenost i s úpravou fotografií. Pokusily se ji zužitkovat a snažily se fotografie upravit tak, 

aby zdůraznily výraz gesta. V závěrečném reflexním dialogu jsme zkoušeli vybraná díla 

pojmenovat. Některá gesta byla čitelná všem, u jiných se naopak neshodoval záměr autora 

s tím co, z nich vyčetli ostatní. 

3.4 Ze života stromů 

Námět 

Vůně stromu 
Motivace 

Pohybujte se mezi stromy v parku. Soustřeďte se na různé čichové vjemy (vůně jehličí, listí, 

smůly, rašících pupenů..). Kolik různých vůní dokážete rozeznat? Voní každý strom jinak? 

Která z vůní je ti nejpříjemnější? Každé dítě dostane papírový sáček, do kterého „odchytí" 

vybranou vůni a pevně zaváže. Ve třídě sáčky rozvážeme, vůně se rozlije v podobě barvy 

a probarví celou plochu sáčku. Je vůně v sáčku jemná, ostrá, sladká, hořká? Vyberte barvy, 

které vůni nejvíce vystihují. Pokud je nenajdete na své paletě, pokuste se je namíchat. Vodou 

nebo bělobou můžete barvu podle potřeby zjemňovat. Děti pracují jednotlivě. Z pomalovaných 
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sáčků vytvoříme společnou instalaci voňavého stromu. Na závěr se seznámíme s pojmem 

abstraktní umění. Na ukázkách obrazů Marka Rothka si všímáme citového působení barev. 

Přidaná hodnota 

Využití asociace jako motivujícího faktoru k výtvarné tvorbě. Kultivace práce s barvou. 

Výtvarný problém 

Asociace smyslových a barevných představ, míchání barev, výrazové možnosti barvy, 

instalace - hledání optimální kompozice. 

Výtvarná technika 

Malba vodovými barvami na netradiční podklad. Instalace. 

Výtvarná kultura 

Abstraktní umění 20. století (Mark Rothko). 

Obr. č. 27: Práce dětí, vůně stromu Obr. č. 28: „Strom vůní" 

Reflexe 

Zatímco motivační hra našla u dětí rychlou odezvu, při samotné malbě zpočátku některé tápaly. 

V rámci reflexního dialogu pak uváděly, že pro ně bylo nejtěžší rozhodnout se, jaké barvy 

ke své vůni přiřadit. Požádala jsem děti, aby se pokusily slovy popsat, co se ukrývá v jejich 

sáčku. Překvapením pro ně pak bylo, že v podstatě totožnou vůni zaznamenal každý jinou 

barvou. Pro mě to naopak znamenalo cenný moment, protože si díky tomu děti uvědomily 

různorodost a subjektivního vnímání skutečnosti i výtvarného vyjádření. 



- 3 3 -

Námět 

Jak stromy znějí 

Motivace 

Při pobytu v parku zůstaňte chvilku zcela potichu. Sluchem vnímejte, jak stromy znějí. Jaké 

různé zvuky uslyšíte? V období předjaří je to především zpěv ptáků. Zpívá jeden, nebo hned 

několik? Melodie každého ptačího zpěvu je jiná, klesá, stoupá, za chvíli se třeba ozve znovu, 

možná ticho přeruší jiný ptačí hlas. Pokusíte se ptačí zpěv zachytit. Ne zvukovou nahrávkou, 

ale zaznamenejte ho pomocí barevných linií na papír. Ve třídě dotvoří každý svůj obrázek 

ptačího zpěvu přetřením plochy vodovou barvou. Odstín barvy si zvolte podle vlastního pocitu 

z jarního ptačího koncertu. 

Přidaná hodnota 

Smyslový prožitek, uvědomění si melodie a rytmu zvuku. 

Výtvarný problém 

Záznam melodie a rytmu pomocí linií, klesání a stoupání linie melodie, rytmus pozvolných 

i náhlých změn. 

Výtvarná technika 

Záznam linie voskovou pastelkou, natírání plochy vodovou barvou. 

Výtvarná kultura 

Současné české umění Olga Karlíková (Zpěv slavíka, Modrý skřivan). 

Obr. č. 29 - 30: Práce dětí z výtvarné lekce „Jak stromy znějí" 

Reflexe 

Původně jsem zvažovala poslech nahrávky ptačího zpěvu. Nakonec zvolila kreslení přímo 

v parku, abych umožnila dětem autentický zážitek. Jako největší problém se ukázalo udržení 
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kolektivu v dostatečné tichosti. Děti při reflexním dialogu uváděly, že nejtěžší bylo soustředit 

se na poslech ptáků a nerozptylovat se okolím. Samotnou práci s linkou zvládaly bez větších 

problémů. Svoje obrázky si opět navzájem porovnávaly. Navíc jsem jim poskytla možnost 

porovnat svoje díla s tím, jak podobné náměty zpracovala výtvarnice Olga Karlíková. 

Námět 

Místo k hnízdění 

Motivace 

Strom to je vlastně ptačí panelák. Už mnohokrát jste si prohlíželi hnízda ptáčků postavená 

z větví v korunách stromů. Jakým způsobem ptáci svá hnízda staví? Jaký používají materiál? 

V součastné době se chystají ptáčci zahnízdit. Jak by to vypadalo, kdybychom jim pomohli 

připravit nové domovy? Vytváření hnízdeček ze skartovaných papírů a vlny. Akce ukládání 

hnízd u příležitosti prvního jarního dne na stromy. Všimněte si toho, jak se našim přičiněním 

strom změnil. Vytváření fotodokumentace. Seznámení s akcí Zory Ságlové „Pleny 

u Sudoměře" a uměleckým směrem land-art. 

Přidaná hodnota 

Uvědomění si rozdílů a vztahů mezi přírodním prostředím a uměle dosazenými věcmi. 

Seznámení s uměleckým směrem land-art. 

Výtvarný problém 

Kontrast přírodního prostředí s dalším materiálem. Uvědomění si kvalitativních změn 

dosazením nových prvků. 

Výtvarná technika 

Prostorová tvorba, výtvarná akce v přírodě. 

Výtvarná kultura 

Land-art (Zorka Ságlová). 



- 35 -

Obr. č. 31: Děti při vytváření hnízd Obr. č. 32: Výtvarná akce „Kladení hnízd" 

Reflexe 

Výroba hnízd se dětem dařila a procvičily si při ní svoji manuální zručnost. Samotná akce 

kladení hnízd s sebou však přinesla drobné technické problémy. Především jsem podcenila 

výšku větví holých listnatých stromů, na které jsem zamýšlela hnízda instalovat. Děti 

spontánně využily jim přístupnější nízké jehličnaté keře. Barevná škála materiálu, ze kterého 

byla hnízda vyrobena, však na nich nepůsobila dostatečně kontrastně. Příště bych hledala jiný, 

vhodnější materiál. Na fotodokumentaci akce se podílely starší děti. Fotografie jsme dále 

využili, hledali jsme schodu a rozdíly mezi našim společným dílem a dílem Zorky Ságlové. 

3.5 Paměť stromů 

Námět 

Co si pamatuje semínko 

Motivace 

Malé semínko si dobře pamatuje, že má být zrovna jabloní, jaké má mít vlastnosti, jak růst. To 

je zázračná schopnost přírody. Lidé svoje moudra zapisují do knih. Semínko si důležité 

informace nese v sobě. To si zaslouží obdiv a úctu. Vytvořte semínku keramickou sochu 

zárodku života. Keramiku ponechte v přírodní podobě nebo nepatinujete či naglazujte. 

Přidaná hodnota 

Výstavba velkého dutého tvaru, rozšíření dovedností práci z keramickou hlínou. 
Výtvarný problém 

Povrch a objem plastického tvaru. Přezvětšení v prostoru. 
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Výtvarná technika 

Modelování z keramické hlíny, vytváření objektů. 

Výtvarná kultura 
Současné české sochařství (Hana Wichterlová). 

Obr. č. 33: Keramické objekty, práce dětí 
Reflexe 

Práce s keramikou hlínou patří k oblíbeným výtvarným činnostem. Vzhledem ktomu, že 

objekty, které děti vytvářely, byly větších rozměrů, volila jsem techniku volného modelování 

z ruky s následným vydlabáním. Patrně moje slovní formulace při motivaci podnítila děti 

k hledání způsobu, jak vložit genetické informace do keramického semínka. Nakonec se žáci 

rozdělili na tři skupiny. Jedna tuto situaci vůbec neřešila - nepovažovala to za podstatné. 

Některé děti se snažily vyrýt záznam přímo do hlíny. Poslední skupina vymyslela, že v dutém 

tvaru vytvoří otvor a do něj po vypálení vloží papírový lístek se zápisem toho nejdůležitějšího. 

Svoji tvůrčí aktivitu se pak v závěrečném reflexním dialogu žáci snažili obhájit před ostatními. 

Námět 

Jak šel kolem čas 

Motivace 

Čím vším je možné měřit čas? Čím měří čas stromy? Podle letokruhů dokážeme spočítat stáří 

stromů. Společně zjistěte, jak staré jsou stromy v našem parku. Změřte obvodu kmene, 
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propočítejte stáří stromu. Věk stromů v parku se pohybuje zhruba od čtyřiceti do osmdesáti let. 

Co všechno se za tu dobu odehrálo, čeho mohl být strom svědkem? Seznámení s technikou 

koláže. S použitím fotokopií starých fotografií, novin, obrázků se pokuste zaznamenat historii, 

kterou si strom pamatuje. Společná práce na velký formát. 

Přidaná hodnota 

Seznámení s technikou koláže. Rozvoj technických dovedností, stříhání, lepení. Chápání 

časového rozměru. 

Výtvarný problém 

Rozvíjení citlivosti pro barevnou a tvarovou kompozici 

Výtvarná technika 

Koláž. 

Výtvarná kultura 

Součastná výtvarná tvorba, koláže Jiřího Koláře. 

3.6 Zhodnocení výtvarné řady 

Výtvarnou řadu jsem realizovala v běžném oddělení školní družiny s věkově heterogenním 

složením dětí. Vzhledem ktomu, že mám možnost věnovat se výtvarným činnostem 

několikrát v týdnu, trvala zhruba měsíc. Probíhala v období předjaří a v co největší možné míře 

jsem využívala přímého kontaktu dětí s přírodou. Někdy jsem zvolila prostředí parku pouze 

k motivaci, jindy se venku odehrávala celá výtvarná lekce. Do poznávání života stromů děti 

zapojovaly co nejvíce smyslů. 

Většina dětí reagovala na podněty vstřícně. Zvolené téma je zajímalo, samy hledaly další 

informace, objevovaly možné souvislosti, přicházely s návrhy a nápady. Postupně si stále více 

všímaly prostředí kolem sebe, maličkostí i proměn probouzející se přírody a přinášely tyto 

postřehy do své tvůrčí práce. Reagovaly spontánně, nebály se vyjádřit své pocity. 

K realizaci námětů jsem využila různých výtvarných technik. S některými už měly děti 

předchozí zkušenosti, jiné pro ně byly novinkou. Objevováním nových technik jsem chtěla 

dětem otevřít nové možnosti výtvarného vyjádření a komunikace. Jsem ráda, že jsem řadu 

činností pojala jako výtvarnou hru, čím se mně podařilo do tvůrčího procesu vtáhnou téměř 
všechny děti. 
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Důležitou složku výtvarných lekcí byla závěrečná reflexe. Považuji ji za velmi přínosnou. 

Poskytovala dětem cennou možnost srovnání vlastní výtvarné tvorby s výtvarným 

vyjadřováním vrstevníků. Poznaly pestrou škálu možností, získaly představu o různorodosti 

a subjektivnosti pohledů, uvědomily si, co by příště šlo udělat jinak. Ve školní družině 

neprobíhá žádná klasifikace, ale je nutné, aby děti měly ve své práci zpětnou vazbu. Ne 

všechny děti mají kladný vztah k výtvarné tvorbě a pozitivní hodnocení je důležitým faktorem 

pro jeho další vývoj. Snažila jsem se proto vyzdvihnout z každého výtvoru alespoň něco, co se 

povedlo nebo mělo jiný přínos. Důležitost jsem kladla na samotný proces tvorby. Děti také 

uvítaly možnost obhajovat před spolužáky svoje výtvarné záměry a myšlenky. Výtvarná 

výchova tak vedla k rozvoji vzájemné komunikace. 

Díky realizaci výtvarné řady dostala výtvarná výchova ve školní družině nový rozměr 

v podobně práce s výtvarnou kulturou. Dosud jsem se s touto problematikou zabývala pouze 

výjimečně. K systematickému představování výtvarné tvorby dětem jsem se dostala až díky 

této práci. Překvapila mě kladná reakce žáků . Inspiraci jsem hledala především v soudobém 

výtvarném umění. 

Určitým handicapem výtvarné řady „Stromy kolem nás" byla doba jejího trvání. Příště bych 

volila kratší celek, s rozsahem zhruba šesti lekcí, aby byl realizovatelný v průběhu 

14 dnů. V určité fázi práce jsem totiž pociťovala, že by dětem prospěla změna tématu. Dalším 

možným řešením by bylo připravit výtvarnou řadu pro delší časové období, ale věnovat se ji 

v časových rozestupech. 

Přestože průběžně vystavuji práce žáků v oddělení i v rámci prostorů školní družiny, ráda 

bych ještě představila výtvarnou řadu jako celek i širší veřejnosti. V součastné době jednám 

o této možnosti s městkou knihovnou. Domnívám, že veřejná prezentace umožní žákům zažít 

pocit uplatnění výsledků jejich vlastní tvorby, a věřím v její motivační impulz pro další 
tvorbu. 

Celkově bych hodnotila výtvarnou řadu jako úspěšnou. Přinesla dětem jak řadu pozitivních 

citových zážitků, tak i spoustu podnětů pro další výtvarnou práci. 
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rr r v Zaver 

V úvodu této práce jsem si kladla za cíl, přiblížit svým žákům prostřednictvím výtvarné 

výchovy téma přírody. Lehce se dotknout alespoň malé části velkého celku, jaký příroda 

představuje. Věřím, že díky realizaci výtvarné řady „Stromy kolem nás", se mi tento cíl 

podařilo naplnit. 

Poznatky, načerpané z literatury, jsem měla možnost přenést téměř okamžitě do praxe. 

Přestože je výtvarná výchova v programu školní družiny pouze střípkem z mozaiky mnoha 

činností, přesvědčila jsem se, že může zastávat velmi významnou úlohu. Hodně jsem pracovala 

s emocemi dětí a mám dobrý pocit z toho, že se jim takto pojatá práce líbila. 

Člověk ke svému životu přírodu potřebuje a čím dříve se děti naučí vážit si jí, tím větší šanci 

na záchranu má příroda v budoucnosti. Doufám, že i má práce k tomu svým malým dílem 

přispěje. 
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