PŘÍLOHY
Adam P.

Listopad: „Jak se dělá strašidlo, na to není pravidlo, vzniká tak, jak kaňka vzniká,
cák ho, žádná gramatika. Bez pravidel z pravidla, dělají se strašidla.“
Kaňková strašidla. Materiál: barevná tuž a černá tuž, ze 4 barev si děti měly vybrat 1.
Namáčely si štětce do barevné tuže a dělaly kaňky a cákance a následně je dokreslovaly do
postav příšerek.

Prosinec: kdo nám nosí o vánocích dárky. Kolorovaná kresba postavy. Jak si děti představují
„Ježíška“.

Leden – „Šla liška po ledu, ztratila klíč od medu, kdo ho má ať ho dá, ať ho liška nehledá.“
Námětová kresba. Kresba zvířecí postavy, grafický typ. Nejprve se celá plocha čtvrtky
pokryla modrou barvou a po zaschnutí základní barvy následovalo kreslení lištiček.

Leden: „Medvěd Flóra“. Soustředěný poslech čteného textu a na základě námětu tohoto
příběhu vzniká kresba. Úkolem bylo nakreslit odloženého medvěda Flóru v zasněžené
městské krajině.

Komentář od Adama: „Tady jsem já a tady je kocourek co má ještě koťátko.“

Leden: „Ve svém snu chtěl bych mít toho, kdo chce se mnou snít. Hrajeme si, zlobíme, všechno ve snu tvoříme.“
Děti měly zobrazit sebe s druhou postavou při nějaké činnosti ve snu. Sen mohl být znázorněn nefigurativním či figurativním vyjádřením
(příšerky, bubáci, další lidi, zvířátka..). Cílem bylo zobrazit postavu v pohybu a postavy ve vzájemné interakci a využít plochu čtvrtky.

Únor: „Postavíme sněhuláka, to nás v zimě hodně láká“.
Cílem bylo zobrazit postavu v pohybu, v činnosti a rozvrhnout si fáze stavby sněhuláka tak,
aby se vešly do 4 částí čtvrtky, kterou paní učitelka vymalovala modrým inkoustem. Děti
do nabarvené plochy kreslily zmizíkem.

Únor: „O slepičí krok“
Námětová kresba, snaha o zachycení postav z profilu a v pohybu – postava při chůzi.

U Adama je patrné, že si všímá prostoru čtvrtky. Snaží se postavy, a zvláště ty důležité,
umístit do středu čtvrtky a zobrazuje je dostatečně velké. Co je na první pohled z jeho kreseb
patrné a zarážející, jsou prázdné oči. Jediná postava, která má plně vybarvené oko, je poslední
postava v tematické kresbě „O slepičí krok“.
Je schopný zachytit figuru v úplném profilu, ale raději zobrazuje profil smíšený, kdy tělo je
zachyceno z profilu, ale obličej je anface.
Jeho kresby jsou popisné a je z nich patrné, že nad tím, co kreslí, přemýšlí a že se snaží podat
přesvědčivý důkaz o tom, že tématu rozumí.
U medvěda „Flóra“ je patrná transparentnost. Pravděpodobně bylo pro Adámka důležité
zobrazit to, jak medvěd vypadá pod oblečením.
Adam je schopný dvojdimenzionálního zobrazování. Zajímá se o detaily (knoflíky, uši, nos,
vousky, vlasy, boty, ...).
Překvapuje mě kresba Ježíška, ve které se vůbec nevyznám a která měla být patrně tak
popisná, až se v ní možná sám ztratil. A pak mě také udivuje jeho kresba na námět
„Postavíme sněhuláka, to nás v zimě hodně láká“, kde jako jediný nezobrazil postupně
ve směru budoucího písma, jak sněhulák vzniká. Postupoval při stavbě chaoticky a jednotlivé
kroky zobrazoval do různých, patrně nahodilých, okének.
Je schopný zobrazit figury v dějovém kontextu a dát je do souvislostí. Z obrázků je patrné, že
se snaží o interakci postav (kresba snu), je schopný tedy vyjádřit určité vztahy ve svém
obrázku.
Z obrázků je patrná snaha o zachycení pohybu, naznačení děje.
Všímá si odlišností na lidské a zvířecí figuře, ale podle stromu u medvěda Flóry soudím, že
s vyobrazováním přírodních figur má problém.

Amálka

Listopad: „Jak se dělá strašidlo, na to není pravidlo, vzniká tak, jak kaňka vzniká,
cák ho, žádná gramatika. Bez pravidel z pravidla, dělají se strašidla.“
Kaňková strašidla. Materiál: barevná tuž a černá tuž, ze 4 barev si děti měly vybrat 1.
Namáčely si štětce do barevné tuže a dělaly kaňky a cákance a následně je dokreslovaly do
postav příšerek.

Komentář od Amálky: „To je strašidlo, který mě honí a to jsem já. A tohle je moje
kamarádka“ (uprostřed).

Leden: „Ve svém snu chtěl bych mít toho, kdo chce se mnou snít. Hrajeme si, zlobíme, všechno ve snu tvoříme.“
Děti měly zobrazit sebe s druhou postavou při nějaké činnosti ve snu. Sen mohl být znázorněn nefigurativním či figurativním vyjádřením
(příšerky, bubáci, další lidi, zvířátka..). Cílem bylo zobrazit postavu v pohybu a postavy ve vzájemné interakci a využít plochu čtvrtky.

Únor: „O slepičí krok“
Námětová kresba, snaha o zachycení postav z profilu a v pohybu – postava při chůzi.

Amálka je velice pečlivá holčička, která dobře chápe, co se od ní žádá a snaží se to výtvarně
ztvárnit. Nemá problém s figurou v profilu, rozlišuje vzhled lidské a zvířecí figury.
Krásně zobrazuje figuru ve svém úplném profilu.
Je spíše kreslířský typ, protože i temperové barvy využila nejprve ke kresbě a následně ji jimi
kolorovala.
Kresbou se snaží velmi věrně zobrazit děj a nedělá jí problém zobrazit figuru v pohybu.
Všímá si detailů na figurách a snaží se je všude uplatnit (uši, řasy, prsty, vlasy, nos, ozdoby jako
mašle, vzor na tričku, ...).
Je schopná náznaku interakce 2 figur a umí znázornit vztah – v kresbě snu ji chytá příšera a ona
před ní utíká a tou rychlostí jí i vlají vlasy.
Nekreslí figury průhledně, využívá oblečení na naznačení hmotnosti lidské figury.
Umí pracovat s barvou – využívat ji z hlediska lepší charakteristiky figur a to jak živých, tak
neživých. Zná krycí schopnosti temperové barvy.
Amálka krásně pracuje s plochou, figury jsou dostatečně velké – podle důležitosti. Umí se
samostatně rozhodovat, je tvořivá a samostatná. Na kresbě snu ukázala, že zvládá pracovat
s představou, s fantazií a tu převést do kreslené podoby.

Andělka M.

Únor: „Postavíme sněhuláka, to nás v zimě hodně láká“.
Cílem bylo zobrazit postavu v pohybu, v činnosti a rozvrhnout si fáze stavby sněhuláka tak, aby se
vešly do 4 částí čtvrtky, kterou paní učitelka vymalovala modrým inkoustem. Děti do nabarvené
plochy kreslily zmizíkem.

Únor: „O slepičí krok“
Námětová kresba, snaha o zachycení postav z profilu a v pohybu – postava při chůzi.

Andělce dělá problém nakreslit lidskou figuru v úplném profilu. Převládá profil smíšený,
když je tématem donucena ho použít.
Při své tvorbě nepoužívá tolik představivost ani pozorování (zvláštně uspořádaný sníh,
hranaté slepice, kroky blízko u sebe, ...).
Umí lidským figurám nakreslit detaily na těle – obličej, vlasy, prsty.
Figury podle prostředí obléká – v úkolu „Postavíme sněhuláka“ je figura oblečená do zimního
počasí. A na tomto obrázku je patrné, že zatím nezná nebo nerespektuje pořadí ve směru čtení
písma a tak jednotlivé kroky stavby sněhuláka řadí odspodu nahoru, zleva doprava.
Všímá si plochy čtvrtky a hlavní figury se snaží umístit do středu a zobrazit je dostatečně
velké.
Má smysl pro detaily – vybarvování a vzorování oblečení.
Je schopná vyjádřit děj a dát figuru do pohybu, naznačit nějakou činnost.
Typičnost pro figuru zvířat zcela nevystihla, ale je patrné, o které zvíře jde, je zařazeno do
dějového kontextu.

Anička K.

Říjen - Posvícenská hostina – snaha o zachycení polohy těla za stolem – důraz na ruce.

Listopad: „Jak se dělá strašidlo, na to není pravidlo, vzniká tak, jak kaňka vzniká,
cák ho, žádná gramatika. Bez pravidel z pravidla, dělají se strašidla.“
Kaňková strašidla. Materiál: barevná tuž a černá tuž, ze 4 barev si děti měly vybrat 1.
Namáčely si štětce do barevné tuže a dělaly kaňky a cákance a následně je dokreslovaly do
postav příšerek.

Prosinec: Kdo nám nosí o vánocích dárky. Kolorovaná kresba postavy. Jak si děti představují
„Ježíška“.

Leden: „Medvěd Flóra“. Soustředěný poslech čteného textu a na základě námětu tohoto
příběhu následuje kresba. Úkolem bylo nakreslit odloženého medvěda Flóru v zasněžené
městské krajině.

Komentář od Aničky: „To jsem já (vpravo) a to je Verunka V. jak jsem u nás na
zahradě. Je léto.“
Leden: „Ve svém snu chtěl bych mít toho, kdo chce se mnou snít. Hrajeme si, zlobíme, všechno ve snu tvoříme.“
Děti měly zobrazit sebe s druhou postavou při nějaké činnosti ve snu. Sen mohl být znázorněn nefigurativním či figurativním vyjádřením
(příšerky, bubáci, další lidi, zvířátka..). Cílem bylo zobrazit postavu v pohybu a postavy ve vzájemné interakci a využít plochu čtvrtky.

Únor: „Postavíme sněhuláka, to nás v zimě hodně láká“.
Cílem bylo zobrazit postavu v pohybu, v činnosti a rozvrhnout si fáze stavby sněhuláka tak,
aby se vešly do 4 částí čtvrtky, kterou paní učitelka vymalovala modrým inkoustem. Děti
do nabarvené plochy kreslily zmizíkem.

Anička je schopná vyjádřit děj na obrázku, zobrazit interakci postav.
Dokáže barvu používat malířským způsobem, a tak si nepředkresluje obrysy, ale rovnou
namaluje plochu, na kterou naváže další barvou. Zná vlastnosti temperových barev a tak je
využívá v překrývání částí obrázku, se kterými není zcela spokojená.
Neumí ještě nakreslit lidskou figuru v profilu. Částečný profil zobrazuje jen rukama na stejné
straně (viz. stavba sněhuláka).
Dává si záležet na detailech lidské figury – obličej zvládá dokonce i se zuby, kreslí vlasy, ale
nezobrazuje uši. Ruce mají většinou jen 3 prsty.
Obléká lidské figury podle počasí a podle nálady obrázku. Na vzorcích a barevnosti oblečení
si dává záležet.
Figura stromu je mírně, na její věk, zaostalá.
Občas jí dělá problém uvědomění si prostoru plochy a jeho vhodného využití.

Spíše než nakreslení figury v pohybu naznačí činnost, která je především vyjádřena rukama.
Kresbu sněhuláka nakreslila popořadě ve směru čtení, ale nebyla schopná proces stavby
rozdělit na 4 části.
Je trošku zbrklá a netrpělivá a tak leckteré části obrázku začárá, nedbá o správné umístění
detailů na těle (vlasy na Ježíškovi) a některé doprovodné znaky na obrázcích začne
a nedokončí (vločky u sněhuláka).

Baruška G.

Říjen - Posvícenská hostina – snaha o zachycení polohy těla za stolem – důraz na ruce.

Komentář od Barušky: „Tohle je sluníčko, jak svítí na nebi a tohle jsem já jak lítám po světě.“

Leden: „Ve svém snu chtěl bych mít toho, kdo chce se mnou snít. Hrajeme si, zlobíme, všechno ve snu tvoříme.“

Děti měly zobrazit sebe s druhou postavou při nějaké činnosti ve snu. Sen mohl být znázorněn nefigurativním či figurativním vyjádřením
(příšerky, bubáci, další lidi, zvířátka..). Cílem bylo zobrazit postavu v pohybu a postavy ve vzájemné interakci a využít plochu čtvrtky.

Únor: „O slepičí krok“
Námětová kresba, snaha o zachycení postav z profilu a v pohybu – postava při chůzi.
Baruška umí velmi zajímavě zacházet s barvou a to malířským způsobem, kdy figuru, či
předmět rovnou namaluje, nepředkresluje si obrys a barvy využívá s citem, s trochou
nadsázky (zelená ústa). Hraje si s fantazií, pracuje se svými představami.
Umí vyjádřit děj odehrávající se na jejím obrázku. Dává figury do pohybu, zkouší profil.
Kreslí transparentně – průhledné oblečení na figuře „O slepičí krok“.
Je odvážná, nápaditá, kreativní a sebevědomá, což usuzuji z toho, že se nebojí zkusit nakreslit
to, co ještě nezkoušela, že si promyslí zadání a zhostí se ho podle svých přestav.
U její první kolorované kresby jsou zajímavá zelená ústa, míchání barvy na těle figury
a netradiční posazení za posvícenským stolem, které je vyjádřeno rukama směřujícíma
dopředu.

U malby snu, kde si sama zvolila tento způsob zobrazení i barvy, je znázorněná figura
v pohybu, který je vyvolán vnějším působením – větrem, což je velmi neobvyklé vyjádření.
Na poslední kresbě od Barušky mě zaujalo její znázornění stop a množství měsíců, které se
kolem postavy, oblečené jako z Turecka, vznášejí.
Z těchto jejích obrázků usuzuji, že má problém s detaily na lidské postavě nebo je zvládá
nakreslit, když se po ní chtějí, ale pro svoji vlastní tvorbu je nepovažuje za důležité. Náznak
prstů na rukou je jen u poslední kresby.
Kresbou i malbou umí lidskou figuru obléci. Přemýšlí nad prostředím, do kterého ji umisťuje
a podle něj volí oblečení a detaily na něm.
Barunka si všímá prostoru a reaguje na jeho plochu umístěním důležitých figur na střed
a pokud není figura dostatečně velká, vyplní prostor okolo jinak.

Baruška M.

Říjen - Posvícenská hostina – snaha o zachycení polohy těla za stolem – důraz na ruce.

Komentář od Barušky: „Já jsem princezna na loďce, vedle loďka hoří. To šedivý jsou
dveře a za nima je kouzelný svět – můj kouzelný svět. V moři plavou 3 ryby.“

Leden: „Ve svém snu chtěl bych mít toho, kdo chce se mnou snít. Hrajeme si, zlobíme, všechno ve snu tvoříme.“
Děti měly zobrazit sebe s druhou postavou při nějaké činnosti ve snu. Sen mohl být znázorněn nefigurativním či figurativním vyjádřením
(příšerky, bubáci, další lidi, zvířátka..). Cílem bylo zobrazit postavu v pohybu a postavy ve vzájemné interakci a využít plochu čtvrtky.

Únor: „O slepičí krok“ Námětová kresba, snaha o zachycení postav z profilu a v pohybu – postava při chůzi.

Baruška si potrpí na detaily a to jak na figurách, tak na celé kresbě. Každý její obrázek nás
něčím zaujme ať již jsou to šikmé oči, zajímavé využití prostoru, či podrobné zobrazení rtů.
I když kreslí detaily na těle, nezobrazuje prsty na rukou, výjimečně zobrazí jen náznak prstů
(dva prsty).
Rty jsou pro ni pravděpodobně důležité a tak si na jejich tvaru velmi zakládá a pečlivě ho
zobrazuje i tam, kde je tvar jiný (loď ve snu).
S barvou zacházet umí a používá ji na detaily jako kresbu (obličej holčičky u hostiny), ale i
malířským způsobem, kde si obrys nepředkreslí, ale tvoří přímo celou plochu: tělo holčičky
u hostiny s následným dokreslením rukou a části obrázku svého snu jako jsou ryby ve vodě,
mraky a dveře.
Na lidské figuře zobrazuje oblečení, které znázorňuje hmotu těla. Na oblečení kreslí detaily
jako ohnuté kalhoty, vzor na botách, kapsu, záplatu, odlišení trička od kalhot jeho vybarvením,
založením rukávů, zdobné šaty pro princeznu a jiné.
Umí vyjádřit děj na obrázku i figuru v dějovém kontextu. Pohyb figury a profil je schopná
nakreslit také, ale sama od sebe by ho pravděpodobně nekreslila. Na posledním obrázku je
patrné, že postava ještě v úplném profilu není a do profilu dala to, co paní učitelka
zdůrazňovala: jedno oko, nos, nohy při kroku, částečně i ústa. Ale na rukou a natočení hrudníku
je patrné, že jí ještě vzhled lidské figury z profilu jasný není.
Se zvířecí figurou problém nemá, slepička má všechny charakteristické rysy, které se Baruška
naučila nebo vypozorovala.
Baruška je tichá, přemýšlivá, pozorná, umí pracovat s fantazií. Zadání úkolu si promyslí
a teprve poté zpracovává. Je pečlivá, odvážná a nebojí se zkusit něco, co ještě vůbec nezkoušela
nebo něco, v čem si není ještě úplně jistá.
Všímá si plochy čtvrtky a reaguje na ní svojí kresbou a to buď velikostí hlavní figury, či
umístěním figury do plochy tak, aby byla součástí děje, či výtvarného vyprávění, které doplňuje
bohatě fantazijním vyprávěním (u kresby snu).
Barvy má ráda a tak je využívá hojně a to i tak, že mění barvu stálých prvků (žlutý déšť).
Myslím si, že neživé figury nekreslí často a nejsou její preferencí. Soudím tak podle sice jisté,
ale jednoduché linie lodi, loď je nevybarvená, čímž je vyjádřen nezájem o tento objekt
a zároveň je vidět neznalost skutečného vzhledu a tvaru lodi. Ale dala by se zde vysledovat
určitá interakce mezi figurou princezny a neživou figurou lodi, kdy princezna, která v loďce
stojí, má lodí zakryté nohy. Je zde ale neobvyklé zachycení řetězu s kotvou a propojení dvou
lodí, na té druhé, kde není princezna, je podle Bářina popisu oheň.

Filípek K.

Říjen - Posvícenská hostina – snaha o zachycení polohy těla za stolem – důraz na ruce.

Prosinec: kdo nám nosí o vánocích dárky. Kolorovaná kresba postavy. Jak si děti představují
„Ježíška“.

Leden – „Šla liška po ledu, ztratila klíč od medu, kdo ho má ať ho dá, ať ho liška nehledá.“
Námětová kresba. Kresba zvířecí postavy, grafický typ. Nejprve se celá plocha čtvrtky pokryla
modrou barvou a po zaschnutí základní barvy následovalo kreslení lištiček.

Leden: „Medvěd Flóra“. Soustředěný poslech čteného textu a na základě námětu tohoto příběhu
následuje kresba. Úkolem bylo nakreslit odloženého medvěda Flóru v zasněžené městské
krajině.

Komentář od Filipa: „Tohle jsem já (3.zleva) a tady je tatínek (2.zleva) a ten má míček u
oblíbenejch kocourků. A Kocourek ho chce chytit. Uvnitř domu se peče a Martin tam
pomáhá babičce. Tohle je děda (1.zleva), tatínek a tady je maminka a David.“

Leden: „Ve svém snu chtěl bych mít toho, kdo chce se mnou snít. Hrajeme si, zlobíme, všechno ve snu tvoříme.“
Děti měly zobrazit sebe s druhou postavou při nějaké činnosti ve snu. Sen mohl být znázorněn nefigurativním či figurativním vyjádřením
(příšerky, bubáci, další lidi, zvířátka..). Cílem bylo zobrazit postavu v pohybu a postavy ve vzájemné interakci a využít plochu čtvrtky.

Únor: „Postavíme sněhuláka, to nás v zimě hodně láká“.
Cílem bylo zobrazit postavu v pohybu, v činnosti a rozvrhnout si fáze stavby sněhuláka tak,
aby se vešly do 4 částí čtvrtky, kterou paní učitelka vymalovala modrým inkoustem. Děti do
nabarvené plochy kreslily zmizíkem.

Únor: „O slepičí krok“
Námětová kresba, snaha o zachycení postav z profilu a v pohybu – postava při chůzi.

Filípek využívá při kresbě transparentnosti (zřejmá u poslední kresby „O slepičí krok“, kde je
průhledný rukáv a boty).
Několikrát se objevuje nejistá, obtahovaná linie, vykreslovaná u sněhuláka a Ježíška.
Kreslí detaily na lidské figuře (obličej i s nosem, vlasy, prsty – snaží se o přesný počet).
Lidské figury obléká. Figury jsou dávány do pohybu, do dějových kontextů a je schopný
vyjádřit na obrázku děj. Případně ho naznačí a dovypráví verbálně.
Je schopný vyjádřit interakci figur, vzájemné vztahy, pocity, jejich důležitost znázorní
velikostí, proporcionalitou.
Rozlišuje lidskou a zvířecí figuru, vnímá typické znaky pro každou z figur. Zvířecí figura
lišky je dána do úplného profilu a má své charakteristické rysy. I u medvěda jsou patrné jeho
charakteristické znaky pro zobrazení jeho neživé figury.
Na kresbě snu mě překvapil počet postav (jako jediný ze třídy měl takovéto množství)
a poměr velikosti domečku k figurám (domeček je výrazně menší). U domu sice neuplatnil Rprincip u komínu, ale rámování oken je jinak vykříženo než bývá zvykem. I když by se zdálo,
že má sklon k výtvarnému vyprávění, tak podle kresby stavby sněhuláka to vypadá, že s tím
má ještě problém. Myslím, že si dostatečně nepromýšlí postup, situaci, kontexty a požadované
zobrazení děje, že se tolik nad úkolem nezamýšlí, neroztřídí si v představě, v jakém pořadí děj
zobrazí.
Profil u lidských figur zobrazuje smíšený a to náznakem – ruce naznačují profil, u poslední
kresby je poznat reakce na výuku, jak má profil člověka vypadat a až na nos otočený
na druhou stranu, či nos chybějící na správné straně obličeje, je figura dána do profilu
úplného.
Barvu využívá na kresbu a následně na kolorování obrysů (posvícenská hostina), ale jinak to
vypadá, že barva není jeho oblíbeným zobrazovacím materiálem. Raději se specializuje
na popisnost kresby.
Všímá si okolí a přírody – snaží se zobrazit vánoční strom u Ježíška, závěje, vločky a mraky
u lišky, zasněžený strom, pavučinu a vločky s mraky u medvěda, atd.

Filípek M.

Říjen - Posvícenská hostina – snaha o zachycení polohy těla za stolem – důraz na ruce.

Listopad: „Jak se dělá strašidlo, na to není pravidlo, vzniká tak, jak kaňka vzniká,
cák ho, žádná gramatika. Bez pravidel z pravidla, dělají se strašidla.“
Kaňková strašidla. Materiál: barevná tuž a černá tuž, ze 4 barev si děti měly vybrat 1.
Namáčely si štětce do barevné tuže a dělaly kaňky a cákance a následně je dokreslovaly do
postav příšerek.

Prosinec: kdo nám nosí o vánocích dárky. Kolorovaná kresba postavy. Jak si děti představují
„Ježíška“.

Komentář od Filipa: „To je vojenská loď. To jsem já (zelené tričko) a to je Jonas“

Leden: „Ve svém snu chtěl bych mít toho, kdo chce se mnou snít. Hrajeme si, zlobíme, všechno ve snu tvoříme.“
Děti měly zobrazit sebe s druhou postavou při nějaké činnosti ve snu. Sen mohl být znázorněn nefigurativním či figurativním vyjádřením
(příšerky, bubáci, další lidi, zvířátka..). Cílem bylo zobrazit postavu v pohybu a postavy ve vzájemné interakci a využít plochu čtvrtky.

Únor: „Postavíme sněhuláka, to nás v zimě hodně láká“.
Cílem bylo zobrazit postavu v pohybu, v činnosti a rozvrhnout si fáze stavby sněhuláka tak,
aby se vešly do 4 částí čtvrtky, kterou paní učitelka vymalovala modrým inkoustem. Děti do
nabarvené plochy kreslily zmizíkem.

Únor: „O slepičí krok“
Námětová kresba, snaha o zachycení postav z profilu a v pohybu – postava při chůzi.

Filípek rád kreslí detaily. A to nejen na oblečení lidských figur, ale hlavně figur neživých.
Technické věci zobrazuje velmi přesvědčivě. Oblečení je zdobeno různými vzory, případně
barvou.
Barvu využívá ke kresbě a následně koloruje obrys, který štětcem nakreslil.
Má své zaběhlé, naučené grafické typy, od kterých nerad upouští – tím je třeba hranaté, často
přímo čtvercové tělo lidské figury. Kreslí figuru dvojdimenzionálně.
Většinou nekreslí na figuře detaily jako jsou prsty, uši a ani vlasy se neobjevují vždy.
Je schopný nakreslit figuru v pohybu, vyjádřit kresbou děj a dát figuru do dějových
souvislostí. Profil je schopný zobrazit úplný, ale chybí mu nos z profilu. Specifickým
zobrazením rukou vyjadřuje pohyb, či nějaké činnosti. U posvícenské hostiny je pomocí
rukou naznačeno, jak postava sedí za stolem. Ježíšek drží nebo přímo přináší dárek,
na schematické kresbě stavby sněhuláka Filip zobrazuje pomocí rukou kutálení sněhových
koulí a na posledním obrázku vidíme pochodujícího vojáka, jehož ruce zobrazují kývavý
pohyb při chůzi.
Jeho oblíbeným tématem budou pravděpodobně vojáci, protože ve svém snu, kde mohl kreslit
co chtěl, zobrazil vojenskou loď, kde si zakládá na jejích vlajkách, které nám prozrazují, že
jde o loď vojenskou. A poslední obrázek s pochodujícím vojákem, který je opravdu detailně
vyzbrojen, svědčí o Filipově zkušenosti s tímto tématem. Domnívám se, že odtud by také
mohl pocházet jeho ustálený grafický typ, kreslit lidské figury hranaté, což mohl odkoukat od
vojáků v uniformách, kterým uniforma dělá hranaté a případně i dlouhé tělo.
Na plochu čtvrtky reaguje, vnímá plochu, kterou se snaží zaplnit, důležité věci kreslí velké,
umisťuje je doprostřed čtvrtky.

Jonas P.

Říjen - Posvícenská hostina – snaha o zachycení polohy těla za stolem – důraz na ruce.

Listopad: „Jak se dělá strašidlo, na to není pravidlo, vzniká tak, jak kaňka vzniká,
cák ho, žádná gramatika. Bez pravidel z pravidla, dělají se strašidla.“
Kaňková strašidla. Materiál: barevná tuž a černá tuž, ze 4 barev si děti měly vybrat 1.
Namáčely si štětce do barevné tuže a dělaly kaňky a cákance a následně je dokreslovaly do
postav příšerek.

Prosinec: Kdo nám nosí o Vánocích dárky. Kolorovaná kresba postavy. Jak si děti představují
„Ježíška“. Jonas zde nakreslil Santu.

Leden – „Šla liška po ledu, ztratila klíč od medu, kdo ho má ať ho dá, ať ho liška nehledá.“
Námětová kresba. Kresba zvířecí postavy, grafický typ. Nejprve se celá plocha čtvrtky
pokryla modrou barvou a po zaschnutí základní barvy následovalo kreslení lištiček.

Leden: „Medvěd Flóra“. Soustředěný poslech čteného textu a na základě námětu tohoto
příběhu následuje kresba. Úkolem bylo nakreslit odloženého medvěda Flóru v zasněžené
městské krajině. Chlapeček ho v příběhu opře o strom.

Komentář od Jonase: „To je Filip (vlevo) a já a bojujeme spolu. Nahoře je hrad.“

Leden: „Ve svém snu chtěl bych mít toho, kdo chce se mnou snít. Hrajeme si, zlobíme, všechno ve snu tvoříme.“
Děti měly zobrazit sebe s druhou postavou při nějaké činnosti ve snu. Sen mohl být znázorněn nefigurativním či figurativním vyjádřením
(příšerky, bubáci, další lidi, zvířátka..). Cílem bylo zobrazit postavu v pohybu a postavy ve vzájemné interakci a využít plochu čtvrtky.

Únor: „Postavíme sněhuláka, to nás v zimě hodně láká“.
Cílem bylo zobrazit postavu v pohybu, v činnosti a rozvrhnout si fáze stavby sněhuláka tak,
aby se vešly do 4 částí čtvrtky, kterou paní učitelka vymalovala modrým inkoustem. Děti do
nabarvené plochy kreslily zmizíkem.

Únor: „O slepičí krok“
Námětová kresba, snaha o zachycení postav z profilu a v pohybu – postava při chůzi.

Lidská figura z profilu dělá Jonasovi problém, ale to mu nebrání ve velmi technicky přesném,
popisném vyjádření věcí, které ho zajímají. Jeho zobrazování figur je na nižší vývojové
úrovni. Jeho obrázky bývají nepřehledné, chaotické, nemá potřebu vyjadřovat hmotnost těla
zaplněním jeho obrysu, stačí mu naznačit obrysem jeho vzhled.

Barvu se štětcem využívá pro kresbu a i následné kolorování kresby je spíše kreslířské než
malířské.
Figuru kreslí ve smíšeném profilu, kde profil znázorňují ruce směřující do jednoho směru,
o profil úplný se podle pokynů pokusil v kresbě poslední a je na ní znát, že mu není vlastní.
Pohyb znázorňuje rukama, které vyjadřují nějakou činnost, nebo popisnými šipkami. Pohyb je
krásně znázorněn v kresbě snu, kde spolu bojují dva rytíři sedící na koních a v kresbě o stavbě
sněhuláka.
Většinou figuru nezobrazuje dvojdimenzionální.
U obrázku posvícenské hostiny figura vypadá, jako kdyby Jonas zcela nepochopil zadání, což
je možné, protože je cizinec a i když český jazyk na základní úrovni již ovládá, stále jsou
slova, kterým zcela nerozumí.
Jeho zobrazení Ježíška odpovídá tak čtyřletému dítěti, kdy není tělo správně rozděleno
na části, ruce nejsou dvojdimenzionální a náznak vlasů pokračuje z hlavy dál na záda.
I když je liška zobrazena v úplném profilu, znaky její figury Jonas nezná. Pokud je pod liškou
zobrazena liška ještě druhá, jde zde o poměrně složitou interakci dvou zvířecích figur.
Medvěd má částečně charakteristické rysy plyšových medvědů a Jonas se dokonce i pokusil
podle příběhu opřít medvěda o strom.
I když je kresba snu chudá co do barev a co do využití plochy, je popisná, jasná, přehledná
a velmi se mi líbí znázornění děje, figur v pohybu a hlavně interakce lidské a zvířecí postavy
a to posazením jezdců na koni tak, že jedna noha vidět není, protože je za koněm.
I když jsou figury na kresbě stavby sněhuláka jednodimenzionální, obrázek je naprosto
výstižný, popisný, strukturovaný a rozdělený na jednotlivé kroky stavby sněhuláka. Je zde
krásně vyjádřena interakce lidské figury s neživou figurou sněhuláka. Prsty znázorňují držení
a způsob válení koulí, šipky „vypráví“ postup a ukazují co kam kdy přijde. Na této kresbě
Jonas skvěle vystihnul důležitost blízkých lidí, jejich nezbytnou pomoc a asistenci při stavbě,
kterou evidentně již s rodiči vyzkoušel. Prodloužením rukou znázorňuje natažení těla při
stavbě takto velkého sněhuláka, který měl na Jonase velmi silný emocionální dopad.
U poslední kresby je znát jeho zaměření na zbraně a boj. Zbraně z rukou spíše vyrůstají, než
že by je ruce držely a nakročená noha je jen ze snahy vyhovět požadavkům paní učitelky,
protože původní stojící nohu začáral.
Plochy čtvrtky si všímá a reaguje na ni umisťováním ne příliš velkého množství figur, spíše
se zaměřuje na důležitý děj, který pak bývá uprostřed plochy. Figury jsou dostatečně velké,
plocha je následně dozdobena, dodělána a zaplněna.
Překvapilo mě, že má Jonas problém s kresbou předmětů jako jsou měsíc a mraky, kde se zdá,
že mu obloučkovité, či různě zahnuté figury neživých předmětů nejdou správně nakreslit.

Kačenka H.

Říjen - Posvícenská hostina – snaha o zachycení polohy těla za stolem – důraz na ruce.

Listopad: „Jak se dělá strašidlo, na to není pravidlo, vzniká tak, jak kaňka vzniká,
cák ho, žádná gramatika. Bez pravidel z pravidla, dělají se strašidla.“
Kaňková strašidla. Materiál: barevná tuž a černá tuž, ze 4 barev si děti měly vybrat 1.
Namáčely si štětce do barevné tuže a dělaly kaňky a cákance a následně je dokreslovaly do
postav příšerek.

Prosinec: kdo nám nosí o vánocích dárky. Kolorovaná kresba postavy. Jak si děti představují
„Ježíška“.

Leden – „Šla liška po ledu, ztratila klíč od medu, kdo ho má ať ho dá, ať ho liška nehledá.“
Námětová kresba. Kresba zvířecí postavy, grafický typ. Nejprve se celá plocha čtvrtky
pokryla modrou barvou a po zaschnutí základní barvy následovalo kreslení lištiček.

Komentář od Kačky: „To je domeček – v něm bydlíme. Tohle jsem já (vedle domečku)
a tohle je Eliška. Pejskové se jmenujou (zprava) Eliška, Renata a tohle štěňátko je kluk
– pejsek – Tifo.“
Leden: Leden: „Ve svém snu chtěl bych mít toho, kdo chce se mnou snít. Hrajeme si, zlobíme, všechno ve snu tvoříme.“
Děti měly zobrazit sebe s druhou postavou při nějaké činnosti ve snu. Sen mohl být znázorněn nefigurativním či figurativním vyjádřením
(příšerky, bubáci, další lidi, zvířátka..). Cílem bylo zobrazit postavu v pohybu a postavy ve vzájemné interakci a využít plochu čtvrtky.

Únor: „O slepičí krok“. Námětová kresba, snaha o zachycení postav z profilu a v pohybu – postava při chůzi.

Kačenka využívá barvu malířským způsobem, což znamená, že rovnou maluje hmotnost
figury a je schopná ji i barvou obléci, ale při kresbě stále kreslí transparentně (oblečení je
průhledné).
Figury kreslí dvojdimenzionálně. Zajímá se o detaily jak na figurách (prsty, vlasy, výraz
v obličeji, ...), tak i na oblečení hodící se pro danou situaci (obléká je podle okolní teploty
a příležitosti).
Pracuje s fantazií, snaží se zobrazit na figuře takové detaily, které by vystihly její charakter,
zastaly funkci popisnou a ona jimi vystihla vlastnosti a emoce, které postavě přikládá.
Lidské grafické znaky přenáší stále na zvířecí figury. Figury zobrazuje v nejtypičtější podobě
a pozici (tělo zvířete je zobrazeno v profilu).
Vnímá plochu čtvrtky, snaží se ji vhodně využít. Její malba snu mě překvapila, oproti
ostatním výkresům je poměrně náročné se v ní orientovat, ale domnívám se, že je to reakce
na zadání, které se dotazuje na zobrazení snu. Proto je dům v netradičních barvách
a s plochou střechou (můžeme jen odhadovat, že bydlí v panelovém domě), proto nemají
pejskové výrazné tváře a možná i proto jsou figury malé, nevýrazné, nedůležité a v neposlední
řadě také menší než figura psa.
Kačenka nemá ještě zobrazování figur v profilu zažité a nezobrazovala by tak figury z vlastní
volby. Na posledním obrázku kresby chůze člověka z profilu je patrná snaha o co
nejúspěšnější zvládnutí úkolu, který dostala od paní učitelky, ale je z této kresby znát, že jí
toto zobrazení není vlastní. Paže začínají u krku a jedna je stále zobrazována, jako když je
figura kreslena anface. Profil je smíšený.
Kačka pozoruje své okolí, a tak se její strom přibližuje schématu jehličnatého stromu a v jejím
zachycení stop je patrný vzorek podrážky, na který se pravděpodobně sama do sněhu dívala.
Většina jejích výkresů vyhlíží optimisticky, radostně a je z nich cítit klid a příjemný pocit,
který, jak se domnívám, výtvarné činnosti Kačence, přináší.

Kačka Ž.

Říjen - Posvícenská hostina – snaha o zachycení polohy těla za stolem – důraz na ruce.

Listopad: „Jak se dělá strašidlo, na to není pravidlo, vzniká tak, jak kaňka vzniká,
cák ho, žádná gramatika. Bez pravidel z pravidla, dělají se strašidla.“
Kaňková strašidla. Materiál: barevná tuž a černá tuž, ze 4 barev si děti měly vybrat 1.
Namáčely si štětce do barevné tuže a dělaly kaňky a cákance a následně je dokreslovaly do
postav příšerek.

Komentář od Kačky: „Já, když spim a jde na mě křižák, který chce na mě vypustit
jed. Spím na horní posteli, protože sestra je nějak nachcípaná. A tohle je maminka
s mečem na pavouka.“
Leden: „Ve svém snu chtěl bych mít toho, kdo chce se mnou snít. Hrajeme si, zlobíme, všechno ve snu tvoříme.“
Děti měly zobrazit sebe s druhou postavou při nějaké činnosti ve snu. Sen mohl být znázorněn nefigurativním či figurativním vyjádřením
(příšerky, bubáci, další lidi, zvířátka..). Cílem bylo zobrazit postavu v pohybu a postavy ve vzájemné interakci a využít plochu čtvrtky.

Únor: „Postavíme sněhuláka, to nás v zimě hodně láká“.
Cílem bylo zobrazit postavu v pohybu, v činnosti a rozvrhnout si fáze stavby sněhuláka tak,
aby se vešly do 4 částí čtvrtky, kterou paní učitelka vymalovala modrým inkoustem. Děti do
nabarvené plochy kreslily zmizíkem.

Únor: „O slepičí krok“
Námětová kresba, snaha o zachycení postav z profilu a v pohybu – postava při chůzi.

Kačka je divoká, veselá a zbrklá holčina, která má svou hlavu. Tyto vlastnosti, které o ní vím
nejen z vyprávění, ale i z osobních zkušeností se dají poznat i na jejích kresbách. Figury jsou
velké, důležitá ruka je zobrazena nepřirozeně veliká, detaily lidské postavy Kačku většinou
moc nezajímají. Důležité pro ni je, ať zadaný úkol splní rychle, nejlépe tak, aby nad zadáním
„vyzrála“ a ostatní děti se smály jejímu skvělému nápadu.
Figury jsou rozevláté, opakují se stejné grafické rysy (obličej je pořád stejný), prsty kreslí
většinou jen tři a nohy zakončuje do špičky, čímž vyřeší obutí postavy.

Neumí nakreslit profil, ten naznačí pouze rukama na stejné straně figury. Figury kreslí
dvojdimenzionální, bez transparence (oblečení není průhledné) a bez překrývání.
Barvu využívá ke kresbě – nejprve si nakreslí obrys a poté ho barvou koloruje. Zdá se mi, že se
štětcem neumí zcela zacházet – na cákancích u strašidla je znát, že měla potřebu dotýkat se
štětcem čtvrtky a nacákanou barvu nevyužila jako postavu strašidla, ale okolo ní nakreslila
postavu zcela bez využití kaněk.
Líbí se mi, že pracuje s fantazií, že je strašidlo opravu strašidelné a že podle zadání nakreslila
opravdu sen, který se jí zdál.
Většinou je se vším moc rychle hotová, a proto jsou kresby takové odbyté a nedodělané, barva
je většinou jen naznačená.
Všímá si funkčních detailů – čepice v zimě (i když není nasazena na hlavě, ale v dalším úkolu
již je), kamínky na sněhulákovi, koště.
Nerespektuje pořadí kreseb ve směru budoucího čtení a psaní. U sněhuláka jsou obrázky řazeny
odspoda zleva doprava.

Klaudinka C.

Říjen - Posvícenská hostina – snaha o zachycení polohy těla za stolem – důraz na ruce.

Prosinec: kdo nám nosí o vánocích dárky. Kolorovaná kresba postavy. Jak si děti představují
„Ježíška“.

Únor: „Postavíme sněhuláka, to nás v zimě hodně láká“.
Cílem bylo zobrazit postavu v pohybu, v činnosti a rozvrhnout si fáze stavby sněhuláka tak,
aby se vešly do 4 částí čtvrtky, kterou paní učitelka vymalovala modrým inkoustem. Děti do
nabarvené plochy kreslily zmizíkem.

Únor: „O slepičí krok“
Námětová kresba, snaha o zachycení postav z profilu a v pohybu – postava při chůzi.

Klaudinka kreslí veselé obrázky, kdy si všímá detailů a respektuje zadání paní učitelky.
U posvícení, kde barvy využila ke kresbě obrysů a následnému kolorování, nakreslila figuru
opravdu tak, jak by byla vidět, kdyby seděla za stolem. Ruce znázorňují činnost a s touto
nepřirozenou polohou rukou si poradila velmi dobře.
Figury jsou buď velmi malé a nebo mají maličkou hlavu. Kromě rukou kreslí figuru
dvojdimenzionálně.
Zobrazuje detaily na figurách: prsty, obličej, rty, ale i oblečení, do kterého figury oblékne podle
prostředí, ve kterém jsou zobrazeny. Oblečení bývá něčím ozvláštněno nebo mívá zajímavý
vzor, funkční detail - zip.
Všímá si detailů – kresba Vánočního stromu i s ozdobami a dárky pod ním ležícími. Sněhulák
je zobrazen se všemi detaily, které Klaudinka zná: mrkev, kamínky, hrnec, větve.
Dělá jí problém interakce dvou figur, nezobrazuje profil. Kreslí i s překrýváním. Všímá si
plochy čtvrtky a reaguje na ní velikostí figur (živých i neživých) nebo zbývající volný prostor
zaplní něčím, co se hodí k prostředí (sněhové vločky u sněhuláka).

Kristiánek M.

Říjen - Posvícenská hostina – snaha o zachycení polohy těla za stolem – důraz na ruce.

Listopad: „Jak se dělá strašidlo, na to není pravidlo, vzniká tak, jak kaňka vzniká,
cák ho, žádná gramatika. Bez pravidel z pravidla, dělají se strašidla.“
Kaňková strašidla. Materiál: barevná tuž a černá tuž, ze 4 barev si děti měly vybrat 1.
Namáčely si štětce do barevné tuže a dělaly kaňky a cákance a následně je dokreslovaly do
postav příšerek.

Leden – „Šla liška po ledu, ztratila klíč od medu, kdo ho má ať ho dá, ať ho liška nehledá.“
Námětová kresba. Kresba zvířecí postavy, grafický typ. Nejprve se celá plocha čtvrtky pokryla
modrou barvou a po zaschnutí základní barvy následovalo kreslení lištiček.

Komentář od Kristiánka: „Já jsem s tátou. My máme takovouhle starou chalupu a ta chalupa
má voči, lyže a je noc.“

Leden: „Ve svém snu chtěl bych mít toho, kdo chce se mnou snít. Hrajeme si, zlobíme, všechno ve snu tvoříme.“
Děti měly zobrazit sebe s druhou postavou při nějaké činnosti ve snu. Sen mohl být znázorněn nefigurativním či figurativním vyjádřením
(příšerky, bubáci, další lidi, zvířátka..). Cílem bylo zobrazit postavu v pohybu a postavy ve vzájemné interakci a využít plochu čtvrtky.

Únor: „O slepičí krok“
Námětová kresba, snaha o zachycení postav z profilu a v pohybu – postava při chůzi.

Kristiánek většinou nerespektuje plochu a figury na ní zobrazované jsou velice malé.
Barvu využívá ke kresbě a následně kresbu koloruje.
Zobrazuje detaily na lidské figuře (obličej i s výrazy, vlasy, prsty). Figury obléká. Je
zajímavé, že v zobrazování končetin se střídá dvojdimenzionální a jednodimenzionální
vyjádření. Pokud nemusí nebo pokud horní končetiny nejsou ve vyjádření jeho kresby
podstatné, tak je nezobrazí vůbec.
Nedospěl ještě k zobrazování lidské figury z profilu. Ten pouze naznačí zobrazením paží
na jedné straně figury. Nezobrazuje ani figuru v pohybu, při kresbě „O slepičí krok“ zobrazil
pokrčenou nohu na druhou stranu, z čehož usuzuji, že pokus o pohyb a konkrétně krok
se snažil zachytit poprvé.
Snaží se zobrazovat lidskou figuru v dějovém kontextu a co se mu nepodaří vystihnout
kresbou, doplní vlastním pestrým komentářem. Figury se snaží zobrazovat v interakci,
vyjádřit vztah, souvislosti.
Kristiánek má smysl pro humor a ten se snaží do svých prací zapojovat. Pracuje s fantazií
a užívá si takové téma, ve kterém musí něco řešit, něco vymyslet, něco si zvolit. Tento názor
jsem získala díky osobní zkušenosti, když Kristiánek tvořil „svůj sen“. I když je kresba velmi
malá na tak velkou čtvrtku, kreslil zaujatě, nadšeně a hned mi prezentoval, co to kreslí a proč.
Domnívám se, že kresba je pro Kristiána jen prostředkem ke komunikaci, k sdělování svých
myšlenek a samozřejmě se snaží plnit učitelčiny požadavky.
V zobrazování zvířecích figur je pozadu. Ještě nemá naučené charakteristické znaky zvířat.
Dalo by se tedy shrnout, že jeho kresby jsou mírně pod úrovní, kde by se měly již nacházet.

Kristinka H.

Říjen - Posvícenská hostina – snaha o zachycení polohy těla za stolem – důraz na ruce.

Listopad: „Jak se dělá strašidlo, na to není pravidlo, vzniká tak, jak kaňka vzniká,
cák ho, žádná gramatika. Bez pravidel z pravidla, dělají se strašidla.“
Kaňková strašidla. Materiál: barevná tuž a černá tuž, ze 4 barev si děti měly vybrat 1.
Namáčely si štětce do barevné tuže a dělaly kaňky a cákance a následně je dokreslovaly do
postav příšerek.

Prosinec: kdo nám nosí o vánocích dárky. Kolorovaná kresba postavy. Jak si děti představují
„Ježíška“.

Leden – „Šla liška po ledu, ztratila klíč od medu, kdo ho má ať ho dá, ať ho liška nehledá.“
Námětová kresba. Kresba zvířecí postavy, grafický typ. Nejprve se celá plocha čtvrtky
pokryla modrou barvou a po zaschnutí základní barvy následovalo kreslení lištiček.

Leden: „Medvěd Flóra“. Soustředěný poslech čteného textu a na základě námětu tohoto
příběhu kresba. Úkolem bylo nakreslit odloženého medvěda Flóru v zasněžené městské
krajině.

Komentář od Kristýnky: „Tohle je pán a tohle jsem já a slaví se s náma svatba.“

Leden: „Ve svém snu chtěl bych mít toho, kdo chce se mnou snít. Hrajeme si, zlobíme, všechno ve snu tvoříme.“
Děti měly zobrazit sebe s druhou postavou při nějaké činnosti ve snu. Sen mohl být znázorněn nefigurativním či figurativním vyjádřením
(příšerky, bubáci, další lidi, zvířátka..). Cílem bylo zobrazit postavu v pohybu a postavy ve vzájemné interakci a využít plochu čtvrtky.

Únor: „Postavíme sněhuláka, to nás v zimě hodně láká“.
Cílem bylo zobrazit postavu v pohybu, v činnosti a rozvrhnout si fáze stavby sněhuláka tak,
aby se vešly do 4 částí čtvrtky, kterou paní učitelka vymalovala modrým inkoustem. Děti do
nabarvené plochy kreslily zmizíkem.

Únor: „O slepičí krok“
Námětová kresba, snaha o zachycení postav z profilu a v pohybu – postava při chůzi.

Kristinka má již naučené grafické typy a ráda zobrazuje u lidské figury oči dívající se
do levého rohu dolu.
Vytváří si grafické znaky pro všechno co je nové a na tom, co již má zažité, nechce nic měnit
(způsob zobrazení sedu u lidské figury v kresbě stavby sněhuláka).
Je schopná zobrazovat figuru v profilu, který je úplný, ale ještě má nějaké nesrovnalosti (ústa
nejsou vždy z profilu, posazení figury), ale je na dobré cestě profil úplný kreslit správně.
Na kresbu zvířecí figury použila grafický znak lidské figury.
Jsou pro ni podstatné detaily a na jejích výkresech jsou patrné stopy po zdobnosti, touze
vyzdobovat a využít volnou plochu.
Nad úkoly přemýšlí a pracuje s představou, pokud v zadání něčemu nerozumí, raději se zeptá,
aby úkol splnila dobře.
Barvu využívá ke kresbě – nakreslí si obrysy, které následně koloruje.
Překvapuje mě, že nos kreslí jako puntík a prsty na rukou mají vzhled kytiček, ale zajímá se
o takové detaily, jako jsou vzory na oblečení, boty, okolí kolem postav.
Zobrazuje důsledně bez překrývání vedle sebe, raději část kresby deformuje, než aby řešila,
která figura co překrývá (konec šatů v kresbě snu). Zde se také objevuje intelektuální
horizont, prostor, který odděluje nebe od země a v něm se odehrává děj obrázku.
Poměrně bez problémů zobrazuje děj a interakci figur. Lidské figury obléká podle situace.
Její kresba snu zobrazuje opravdu sen, který se jí zdál, vdávala se v něm za neznámého
chlapce. Prý ten sen byl veselý a měla také krásné šaty.
Kresby vyhlížejí vesele, hravě, promyšleně, zdobně (seřazení vloček u poslední kresby)
a domnívám se, že jí výtvarné činnosti baví a že má touhu se zlepšovat v zobrazování figur.
Stavbu sněhuláka nemá v pořadí budoucího čtení a psaní. Jinak je s kresbou na úrovni
odpovídající jejímu věku.

Martínek K.

Říjen - Posvícenská hostina – snaha o zachycení polohy těla za stolem – důraz na ruce.

Prosinec: kdo nám nosí o vánocích dárky. Kolorovaná kresba postavy. Jak si děti představují
„Ježíška“.

Leden – „Šla liška po ledu, ztratila klíč od medu, kdo ho má ať ho dá, ať ho liška nehledá.“
Námětová kresba. Kresba zvířecí postavy, grafický typ. Nejprve se celá plocha čtvrtky
pokryla modrou barvou a po zaschnutí základní barvy následovalo kreslení lištiček.

Komentář od Martina: „Já jsem nakreslil hodnej hrad a zlej. A tady proti sobě bojujou a
tenhle tohodle zastřelil.“

Leden: „Ve svém snu chtěl bych mít toho, kdo chce se mnou snít. Hrajeme si, zlobíme, všechno ve snu tvoříme.“
Děti měly zobrazit sebe s druhou postavou při nějaké činnosti ve snu. Sen mohl být znázorněn nefigurativním či figurativním vyjádřením
(příšerky, bubáci, další lidi, zvířátka..). Cílem bylo zobrazit postavu v pohybu a postavy ve vzájemné interakci a využít plochu čtvrtky.

Únor: „Postavíme sněhuláka, to nás v zimě hodně láká“.
Cílem bylo zobrazit postavu v pohybu, v činnosti a rozvrhnout si fáze stavby sněhuláka tak,
aby se vešly do 4 částí čtvrtky, kterou paní učitelka vymalovala modrým inkoustem. Děti do
nabarvené plochy kreslily zmizíkem.

Únor: „O slepičí krok“
Námětová kresba, snaha o zachycení postav z profilu a v pohybu – postava při chůzi.

Martínek barvu využívá ke kolorování obrysů, které si štětcem předkreslí.
I když je kresba lidské figury dvojdimenzionální, je velmi jednoduchá, bez detailů na figuře
jako jsou prsty, často chybí i vlasy. Má vytvořený grafický typ lidské figury, a tak mají figury
stále stejný výraz v obličeji. Nezajímá se o detaily na oblečení.
Profil kreslí částečný (zobrazen natočením nohou a rukou na jedné straně těla).
Zvířecí figura lišky má charakteristické znaky. Nepřenáší je z člověka.
Rád kreslí popisně a umí kresbou vyprávět, zobrazit určitý děj a situaci, umí vyjádřit interakci
figur.
I když většina kresby snu není kolorovaná, je přehledná, vhodně rozčleněná, popisná, probíhá
zde děj, výtvarné vyprávění je doplněno verbálně. Jeho vyprávění k obrázku je nejdelší
a nejsrozumitelnější ze všech dětí ze třídy.
Z toho usuzuji, že ho kresba bavila, zobrazil to, co ho zajímá a co dobře zná.
Martin

umí

pracovat

s fantazií

a

všímá

si

velikosti

plochy,

kterou

vhodně

využívá.
U kresby sněhuláka dodržuje pořadí výtvarného „vyprávění“ ve směru čtení a psaní, ale
kresba lidské figury je velmi chudá. U sněhuláka zobrazil všechny prvky, které k němu náleží.
Proto se domnívám, že Martínkovi jde hlavně o to, aby kresby jasně a stručně popisovaly
a vysvětlovaly, co chtěl kresbou vyjádřit.
Na jeho poslední kresbě „O slepičí krok“ je znát, že se snažil vyhovět učitelčiným pokynům
a požadavkům, ale že sám do této fáze ještě nedospěl, a tak nemá ucelenou představu, jak
lidská figura z profilu a v pohybu vypadá.

Verunka P.

Říjen - Posvícenská hostina – snaha o zachycení polohy těla za stolem – důraz na ruce.

Listopad: „Jak se dělá strašidlo, na to není pravidlo, vzniká tak, jak kaňka vzniká,
cák ho, žádná gramatika. Bez pravidel z pravidla, dělají se strašidla.“
Kaňková strašidla. Materiál: barevná tuž a černá tuž, ze 4 barev si děti měly vybrat 1.
Namáčely si štětce do barevné tuže a dělaly kaňky a cákance a následně je dokreslovaly do
postav příšerek.

Prosinec: kdo nám nosí o vánocích dárky. Kolorovaná kresba postavy. Jak si děti představují
„Ježíška“.

Leden – „Šla liška po ledu, ztratila klíč od medu, kdo ho má ať ho dá, ať ho liška nehledá.“
Námětová kresba. Kresba zvířecí postavy, grafický typ. Nejprve se celá plocha čtvrtky
pokryla modrou barvou a po zaschnutí základní barvy následovalo kreslení lištiček.

Leden: „Medvěd Flóra“. Soustředěný poslech čteného textu a na základě námětu tohoto
příběhu kresba. Úkolem bylo nakreslit odloženého medvěda Flóru v zasněžené městské
krajině.

Komentář od Verunky: „Tady je takovej ptáček a tady je jeho táta (větší pták) a
maminka jak mu nesou dlouhý žížaly. Tady je jabloň a my si tady hrajeme
s Džůlinkou a je vítr.“
Leden: „Ve svém snu chtěl bych mít toho, kdo chce se mnou snít. Hrajeme si, zlobíme, všechno ve snu tvoříme.“
Děti měly zobrazit sebe s druhou postavou při nějaké činnosti ve snu. Sen mohl být znázorněn nefigurativním či figurativním vyjádřením
(příšerky, bubáci, další lidi, zvířátka..). Cílem bylo zobrazit postavu v pohybu a postavy ve vzájemné interakci a využít plochu čtvrtky.

Únor: „Postavíme sněhuláka, to nás v zimě hodně láká“.
Cílem bylo zobrazit postavu v pohybu, v činnosti a rozvrhnout si fáze stavby sněhuláka tak,
aby se vešly do 4 částí čtvrtky, kterou paní učitelka vymalovala modrým inkoustem. Děti do
nabarvené plochy kreslily zmizíkem.

Únor: „O slepičí krok“
Námětová kresba, snaha o zachycení postav z profilu a v pohybu – postava při chůzi.

Verunka používá barvu kreslířským způsobem, kdy si předkreslí obrys a ten následně
koloruje. Lidská figura je dvojdimenzionální, zobrazuje detaily – prsty, rty, oči, vlasy, občas
řasy a nos.
Má vytvořené grafické typy figur, ale rozlišuje mužskou a ženskou figuru a figuru zvířecí.
U zvířecí figury přenáší znaky z jedné na druhou a se zvířetem, které ještě nezobrazovala,
si poradí přenesením znaků z jiné zvířecí figury.
Jsou pro ni důležité detaily na figurách i okolo nich, kterými popisuje situaci a prostředí.
Všímá si okolí, a tak se na jejích kresbách objevují stromy (rozlišuje listnaté a jehličnaté),
vločky jsou různě vylepšovány, sníh je zobrazován závějemi, zobrazuje i počasí, čímž
dokresluje celkovou atmosféru.
Figury jsou dány do vztahů, souvislostí, ztvárňují nějakou situaci, děj. Lidskou figuru obléká
podle prostředí, počasí, umí dát figuře čepici, oblečení dotváří hmotnost těla, není
transparentní.
Verunka nemá problém zobrazit figury v pohybu, v interakci a profil kreslí sama od sebe.
Nevyhýbá se ani netradičnímu zobrazování figur (klečící holčičky ve snu).
Zajímá se o zobrazení ptáčka v letu, v hnízdě, detaily na oblečení jako různé barvy, vzory,
vlasy upravené v culíku i zapletené, různé barvy květin, detaily na zvířecí figuře a jejich
charakteristické znaky (medvěd, kočka, slepice).
Obrázek, kde kreslí stavbu sněhuláka, nenakreslila ve směru budoucího písma, ale různě
na přeskáčku a domnívám se, že podobný druh obrázku kreslila poprvé.
V kresbě „O slepičí krok“ mě překvapilo netradiční zobrazení mraků, které se vzájemně
překrývají. Lidská figura je zde v úplném profilu a v pohybu.
Osobně považuji Verunku P. za velmi nadanou. Ve srovnání s ostatními dětmi z této třídy
je téměř ve všech oblastech vývoje kresby napřed. Kdybychom Verunku srovnali s dětmi
jejího věku z dalších mateřských škol, tak se domnívám, že by byla vysoko nad průměrem.

