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Anotace v českém jazyce 

Tato bakalářská práce obsahuje návrhy a podrobné popisy několika výtvarných 
řad a projektů pro použití ve skautské praxi. Jejich využitím může skautský 
vedoucí dětem ukázat nové či alternativní způsoby, jak přemýšlet o výtvarném 
umění a o různých formách jeho vyjadřování. Práce je zaměřena na téma lesa, 
včetně práce s přírodními materiály a/nebo v přírodním prostředí.  
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different kinds of expressions. This bachelor thesis is focused on topic of forest, 
including working with natural materials and/or in natural environment.  
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Úvod  

Tato bakalářská práce nese název Výtvarné řady a projekty pro skauting na 

téma Les. Výtvarno je oblast, o kterou jsem projevovala zájem již od útlého 

dětství. Výtvarná výchova se stala mou specializací na střední pedagogické 

škole a posléze i při studiu vychovatelství zde na Pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy. Projektovou metodou, realizovanou formou výtvarných řad a 

projektů, se zabývám proto, že jde o zajímavou a funkční koncepci, která 

pedagogovi umožňuje motivovat a zaujmout dnešní děti, což bývá nezřídka 

poměrně složité. Skauting je celosvětovým hnutím, kterého jsem členem 

(ačkoliv již ne aktivně) a které se snaží z dětí a mladých lidí vychovávat 

všestranně zaměřené jedince s morálním cítěním a pozitivním vztahem 

k přírodě. A konečně les – je to krásné přírodní prostředí, které je blízké 

skautům i mně samotné, snad už kvůli jménu, které mi bylo dáno – ve své 

původní latinské podobě, Silva, znamená právě les. Tyto důvody ovlivnily výběr 

zaměření mé bakalářské práce, kterou nyní předkládám.  
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1.  Teoretická část – vysvětlení použitých pojmů  

V první, teoretické části této bakalářské práce se nejprve seznámíme 

s některými důležitými pojmy, které jsou v práci často použity a bez jejichž 

znalostí bychom nemuseli výtvarné řady a projekty popsané v druhé, praktické 

části správně uchopit tak, aby nám a především dětem přinesly žádoucí 

výsledky.  

Jelikož má bakalářská práce nese název Výtvarné řady a projekty pro skauting 

– téma Les, je patrné, kterými pojmy se budu zabývat nejdříve. Nejprve se budu 

věnovat pojmu skauting – charakteristice skautingu jako celosvětového hnutí i 

jeho specifikům v kontextu naší země, jeho vzniku a myšlenkovým základům. 

Objasním, proč mají skauti blízko k přírodě, tedy i k lesu, který je tématem 

výtvarných řad a projektů navržených v této práci. Popíši, jaké místo mají ve 

skautingu výtvarné aktivity.  

Pro tvůrce výtvarných řad a projektů bude užitečná pasáž, ve které jsou 

popsány důležité náležitostí výtvarných řad a projektů.  
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1.1.  Skauting  

V následujících podkapitolách se pokusím přiblížit problematiku skautingu, 

neboť dále popsané výtvarné řady a projekty jsem naplánovala právě pro 

použití v prostředí skautského oddílu. Začátek věnuji hlavním cílům skautingu, 

které by měl mít skautský vedoucí neustále na zřeteli. Stručně popíši okolnosti 

vzniku světového a následně českého skautingu, protože jejich odkaz se i dnes 

odráží v charakteru naší skautské činnosti. Charakterizuji vztah skautů k tématu 

lesa i přírodě a životnímu prostředí obecně. Pokusím se přiblížit místo, jaké 

zaujímají nebo mohou zaujímat výtvarné aktivity v programu skautských 

činností. Nakonec se, snad spíše pro upřesnění, zmíním, jak se ve skautském 

kontextu pracuje s pojmem dítě, jaké alternativní pojmy skauti používají; 

součástí je však také vymezení věkové kategorie, pro kterou jsou výtvarné řady 

a projekty v této práci určeny.  

1.1.1.  Co je to skauting?  

Existuje mnoho definic toho, co je to skauting. Setkat se můžeme například 

s tvrzením, že skauting je životní styl. Jisté je však to, že skauting je 

celosvětově největším výchovným hnutím pro děti a mladé lidi, ale ne jen pro ně 

- skautský odkaz totiž v člověku přetrvává, v souladu s předchozím tvrzením, po 

celý jeho život. Já sama již několik let nejsem aktivní skautkou, přesto dodnes 

vzpomínám a jistě ještě dlouho vzpomínat budu na to, co mě skauting naučil a 

co vše jsem během skautských schůzek zažila, ať už jaké malé dítě, nebo jako 

dospělá vedoucí oddílu.  

Na českém internetovém skautském portálu skaut.cz se o skautingu můžeme 

dočíst následující slova: „Umožňuje jim (mladým lidem) žít a dělat věci společně 

a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou – a zároveň 

způsobem, jak poznávat nové věci. Skauting dává do života řadu sociálních 

dovedností – schopnost mluvit před lidmi a schopnost naslouchat, schopnost 

být otevřený vůči druhým, schopnost spolupracovat. Skauting učí umět se o 

sebe postarat, brát život do vlastních rukou, postavit se na vlastní nohy, převzít 
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odpovědnost za to, co se se mnou a s mým životem děje. Ve skautingu se lidé 

učí hledat smysluplnost toho, co dělají – kam nasměrovat svůj život a proč.“.  

Jinými slovy, skauting se snaží děti a mladé lidi všestranně rozvíjet a 

vychovávat z nich právoplatné a samostatné členy naší společnosti, kteří 

zároveň umí být členy týmu. U každého jednotlivce se snaží rozvíjet jeho 

mravní, sociální, intelektuální i tělesné schopnosti. Navíc je vše, pokud je to 

možné, realizováno zábavnou či jinak zajímavou formou.  

1.1.2.  Vznik mezinárodního a českého skautingu   

Základy světového skautingu položil začátkem 20. století sir Robert Baden-

Powell, generál britské královské armády. Když viděl, že jím napsaná příručka o 

scoutingu (z anglického scout – zvěd), určená vojsku, se dostala do rukou 

malým chlapcům, kteří si podle ní hrají v terénu na vojáky, napsal její dětskou 

obdobu – Scouting for Boys, čili Skauting pro chlapce. Zanedlouho po tom také 

uspořádal experimentální chlapecký tábor, kde se věnoval jejich výchově. Tento 

tábor, konaný v roce 1907 na britském ostrově Brownsea, je považován za 

počátek světového skautingu.  

Myšlenka skautské výchovy si velmi rychle nachází své zastánce a v roce 1911 

vzniká skauting zásluhou středoškolského pedagoga Antonína Benjamína 

Svojsíka i v Čechách, a to pod názvem Junák. Skautingu se také záhy začínají 

věnovat i ženy s výchovou dívek.  

1.1.3.  Skauting a les, skauting a příroda   

Český i světový skauting byl významně ovlivněn osobou Ernesta Thompsona 

Setona, anglicko-amerického spisovatele, přírodovědce a ilustrátora. Právě on 

vtiskl skautingu podobu hnutí, které chová příznivé vztahy k přírodnímu 

prostředí, a zjemnil jeho vojenské kořeny romantikou člověkem nespoutané 

přírody. V českém skautingu je odkaz E. T. Setona mnohem patrnější, než 

mnoha ostatních zemích, a to díky profesoru Miloši Seifertovi, který se podílel 
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na vzniku Junáka a který se Setonovu „woodcrafterskému“ hnutí velice 

věnoval.1  

Dnešní organizace Junák – Svaz skautů a skautek ČR ctí své více než sto let 

staré historické kořeny a proto si i v dnešní době plné moderních technologií a 

virtuálních světů zachovává svůj hluboký vztah k přírodě.  

1.1.4.  Výtvarné aktivity ve skautingu  

Jak již bylo řečeno výše, skauting se snaží člověka rozvíjet všestranně. Je 

mylnou představou laiků, že skauti se zabývají pouze takovými činnostmi, jako 

je táboření, stopování, morseovka a podobně. Naopak, skauting vzhledem 

ke svým posláním reflektuje a dokonce musí reflektovat stav a zákonitosti 

moderního světa, ve kterém nyní žijeme. Do programu skautských schůzek 

proto bývají zařazovány činnosti dotýkající se různých oblastí současného 

světa, kterým by měl socializující se jedinec postupně porozumět a přiměřeně 

se v něm zorientovat.  

Jednou z mnoha takovýchto životních oblastí člověka je výtvarné umění, či 

„výtvarno“ obecně. V mnoha skautských střediscích se sice setkáváme 

s výtvarnou tvorbou, často se prolínající s pracovními činnostmi, ale v duchu 

současného pojetí výtvarné výchovy bychom se měli zaměřit i na jiné aspekty 

výtvarných aktivit, než je jednoduchá exprese s určeným námětem. Měli 

bychom se totiž snažit také o rozvoj výtvarného vidění, cítění a myšlení, 

poznávání výtvarných řádů, pokusit se pomoci dětem porozumět „jazyku“ 

výtvarného umění v různých formách, se kterými se děti mohou setkat. Pokud 

se přece jen zabýváme výtvarnou tvorbou, neměl by pro nás být směrodatný 

výsledek, ale proces a prožitek dítěte. Ten nám sice mnohdy může zůstat skryt, 

avšak pro dětské nitro bývá mnohem důležitější než nějaký „výkres“ (i tento 

termín je v souvislosti s dětskými výtvarnými aktivitami nesprávný).  

                                            

1 Ernest Thompson Seton. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg 

(Florida) : Wikipedia Foundation, 9.8.2004, last modified on 2.6.2011 [cit. 5.6.2011]. Dostupné 

z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Ernest_Thompson_Seton>.   
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Z těchto důvodů jsem chtěla ve své bakalářské práci pomocí několika příkladů 

nastínit možnosti využití výtvarných řad a projektů, což jsou zajímavé a efektivní 

metody, které můžeme pro takovéto účely směle využít.  

1.1.5.  Dítě v kontextu skautingu  

Mnoho studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se připravuje pro práci 

či již pracuje ve školství, kde je dítě zváno nejčastěji žákem, případně 

studentem. Ve skautingu se však práci s dětmi nevěnují učitelé, ale vedoucí a 

vůdci,2 a proto děti ve skautském kontextu a tady ani v této práci nejsou 

nazývány žáky a studenty, ale jednoduše dětmi. Případně můžeme použít 

pojmy skaut/skautka, vlče/světluška – viz níže.   

Rovněž vztah skautských vedoucích a jejich svěřenců je zřejmě bližší než 

průměrný vztah školského pedagoga a jeho žáka. Skaut(ka) si s vedoucími tyká 

a navzájem se oslovují křestními jmény nebo svými skautskými pžezdívkami, 

neboť skauti jsou si – i v mezinárodním měřítku – „bratry a sestrami“. Myšlenka 

skautského bratrství/sesterství je v celém hnutí velmi podporována. 

Z psychologického hlediska to hraje významnou roli v socializaci jedince – dítě 

ví, že „někam“ patří, že je součástí něčeho velkého. To přináší také důležitou 

hodnotu určité jistoty, kterou potřebuje pocítit jak malé dítě, tak i například 

mladý člověk v pubertálním věku. „Mít důvěrného kamaráda/kamarádku, 

přináležet do kamarádského svazku, party, tlupy je naléhavou potřebou,“ 3. Ve 

skautských oddílech vznikají mnohá přátelství, která trvají po celý život.  

Ve skautingu je uplatňován tzv. osobnostní zřetel k individuu, je ctěna jedinečná 

osobnost každého dítěte. Například přesto, že skauting se snaží děti a mládež 

rozvíjet všestranně, stejně tak se snaží všímat si individuálních vloh a dispozic 

a ty se pokoušet rozvíjet se stejnou důležitostí.  

                                            

2 Skautský vedoucí je činovník starší 15 let, který složil čekatelskou zkoušku a je tak oprávněn 

spolupůsobit při vedení oddílu. Skautský vůdce je činovník starší 18 let, který složil vůdcovskou 

zkoušku a je tak oprávněn samostatně působit při vedení oddílu a střediska.  

3 Helus, Z. Osobnost a její vývoj. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2003 
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To všechno jsou důvody, proč ve skautském kontextu není dítě žákem, ale 

dítětem, samo sebou.  

Pokud chceme o dětech mluvit za pomoci specifické terminologie, můžeme 

použít skautská označení pro chlapce a dívky v různých věkových skupinách. 

Děvčata a chlapce ve věku cca 6 – 11 let (přibližně mladší školní věk) skauting 

nazývá světluškami a vlčaty, děti ve věku cca 11 – 15 let (přibližně starší školní 

věk) skautkami a skauty.  
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1.2.  Projektové vyučování  

V následujících podkapitolách se budu věnovat teorii projektového vyučování. 

V této části budou vymezeny druhy projektové výuky v souvislosti s výtvarnou 

výchovou, včetně vysvětlení významu náležitostí, které by měly obsahovat.  

1.2.1.  Co je to projektové vyučování?  

V odborné rovině jsem se s výukou pomocí projektů poprvé setkala v knize 

Učíme v projektech od PhDr. Anny Tomkové a kol.4 Projektové vyučování je 

tam charakterizováno jako „komplexní metoda, která žákům umožňuje dotýkat 

se reality, prožívat nové role, řešit problémy, propojovat a uplatňovat získané 

poznatky všech oborů při smysluplné a užitečné práci. Dává jim příležitost 

k seberealizaci, motivuje je k samostatné práci, hledání, objevování, týmové 

spolupráci a komunikaci. Učí přemýšlet v souvislostech a systematicky řešit 

daný úkol,“. V publikaci je projekt vymezen velmi jednoznačně – je striktně 

„vyfiltrováno“ to, co není považováno za projekt, či poukazováno na rozdíl mezi 

projektovou a tematickou výukou. Zatímco tematická výuka se váže k jednomu 

integrujícímu ústřednímu tématu, od kterého jsou odvozena podtémata, jež 

mohou být realizována i samostatně v různých předmětech (myšleno ve školní 

praxi), při projektu jejich řešitelé postupují systematicky jednotlivými fázemi 

projektu až k cíli – produktu projektu. Na začátku tohoto projektu stojí motivace, 

mapování a třídění informací, které vyústí v řešení, jehož výsledkem je produkt. 

Poslední fází je hodnotící reflexe.  

V publikaci V. Roeselové, která se již zabývá využitím projektového vyučování 

přímo ve výtvarné výchově 5, je projektové vyučování také charakterizováno 

jako „promyšlená skladba navazujících úloh“. Různá „zřetězení výtvarných 

prací“ jsou však ještě rozdělena na výtvarné řady a na výtvarné projekty. 

                                            

4 Tomková, A.; Kašová, J.; Dvořáková, M. Učíme v projektech. Praha : Portál, 2009 

5 Roeselová, V. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1997 
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Každému z těchto typů projektového vyučování pro přehlednost níže věnuji 

samostatné podkapitoly.  

1.2.2.  Výtvarné řady  

Výtvarné řady, nebo též řady výtvarných prací, jsou podle V. Roeselové 

relativně jednoduché celky: „Výtvarné řady jsou poměrně krátké a srozumitelné 

útvary, které rozvíjejí kterýkoli námět, úsek učební látky nebo výchovný 

problém. Jedna úloha výtvarné řady logicky navazuje na druhou a společně 

tvoří koncepčně promyšlenou linii kroků,“. Výtvarné řady přitom mohou mít 

„odlehčený“, hravý charakter, pomocí kterého je možno již u nemladších dětí 

rozvíjet smyslové prožitky, emoce či zajímavý obsah. Stejně tak existují vážněji 

zaměřené řady, využívající např. analytické myšlení, které je vhodné pro starší 

děti.  

Za pozitivum výtvarných řad autorka považuje to, že jednotlivé části řady lze 

díky jejich relativně nenáročnému charakteru, který nevyžaduje ucelenou 

pozornost nad celým tématem, „rozmístit“ v čase v intervalech dvou i více 

týdnů, bez toho, aby děti ztratily povědomí o tom, co řadu pojí. Zároveň jsou 

jasné a přehledné, a tak je možno jejím jednotlivým částem porozumět více do 

hloubky.  

Výtvarné řady je možno ještě dále dělit, a to na metodické řady, tematické řady, 

srovnávací řady či výtvarné cykly.  

1.2.3.  Výtvarné projekty  

Výtvarné projekty jsou již složitější útvary projektového vyučování. Často mívají 

hlubší myšlenkový obsah (ačkoliv námětem může být i běžné téma, se kterým 

se denně setkáváme) a na určitou myšlenku se snaží nahlížet z více perspektiv. 

Projekty umožňují a zároveň vyžadují změnu myšlení, aby účastníci projektu 

mohli skutečnost takto vnímat.  

Právě mnohotvárnost pojetí určitého námětu způsobuje, že každý projekt je jiný 

a nelze generalizovat jejich strukturu či vývoj.  
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Je na pedagogovi, aby svému projektu určil logickou strukturu a pevný řád 

prostřednictvím svých pedagogických i osobních zkušeností. Tyto faktory 

utvářejí konkrétní podobu výtvarného projektu.  

1.2.4.  Důležité náležitosti výtvarných řad a projektů  

Výtvarné řady a projekty musí mít určité náležitosti, které si pedagog musí umět 

předem uvědomit stanovit. Nejde jen o jakési teoretické vyplňování kolonek – 

určení těchto aspektů výtvarných řad a projektů naopak pomůže zaručit hladký 

průběh při jejich realizaci v praxi. Při plánování výtvarných řad a projektů 

bychom na ně tedy neměli v žádném případě zapomenout.  

V různých pramenech, které se zabývají projektovými metodami ve výtvarné 

výchově, jsou použity různé náležitosti řad a projektů. Zde uvádím ty, které 

jsem sama použila u svých následujících návrhů aktivit.  

Námět, který můžeme vyjádřit i opisně v názvu výtvarné aktivity, dává činnosti 

směr, jméno, téma a určuje tak její smysl.  

Pedagog by si měl vytyčit smysluplný cíl činnosti, kterou hodlá s dětmi 

realizovat, což ostatně neplatí pouze pro výtvarnou výchovu, ale pro veškerou 

pedagogickou činnost.  

Při hodinách výtvarné výchovy často bývá cílem řešení nějakého výtvarného 

problému – děti by při výtvarné výchově měli vždy řešit nějaký výtvarný 

problém. Může jím být například míchání barev, nebo zachycení prostoru 

v ploše.  

Vedle výtvarného problému může být pedagogovým cílem ještě nějaké další 

pozitivum pro dítě, které již nemusí spadat do oblasti výtvarna – pak říkáme, že 

určitá aktivita měla přidanou hodnotu. Ta může mít podobu například rozvoje 

spolupráce mezi členy skupiny, rozšíření o poznatky jiného předmětu apod.  

Velmi důležitým faktorem je motivace – dítěti bychom měli poskytnout takový 

impuls pro činnost, aby se jí chtělo zúčastnit z vlastního zájmu.  
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Pedagog by měl předem zvážit, jakou výtvarnou techniku svým svěřencům 

pro realizaci doporučí. I když jim může ponechat částečně volný výběr ve volbě 

techniky, měl by dopředu znát jejich meze a možnosti.  

Lepších výsledků dosáhneme, když dětem ukážeme souvislost jejich práce 

s výtvarnou kulturou. Lépe si tak uchovají to, co se během výtvarné aktivity 

naučily a naopak poznatky z výtvarné kultury si lépe zapamatují díky vlastní 

zkušenosti s podobným námětem či technikou.  

Postup by měl pedagog mít ve své vizi, i když to není to nejpodstatnější. 

Důležité je uvědomění si výše uvedených faktorů a jejich vhodné využití.  

A opět je na místě si uvědomit, že v dětské výtvarné aktivitě není důležitý 

výsledek, ale její průběh a prožitek.  
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2.  Praktická část – výtvarné řady a projekty   

Dostáváme se k praktické části této bakalářské práce, kde je navrženo několik 

příkladů využití projektové výuky ve výtvarné výchově. Po myšlenkové mapě 

následují detailní návrhy výtvarných řad a projektů. Protože u některých z nich 

je text poněkud delší (zajímavost některých okamžiků aktivit je totiž skryta 

v detailech), každá řada či projekt je uveden anotací.  

2.1.  Myšlenková mapa  

Plánování výtvarných řad a projektů klade poměrně vysoké nároky na přípravu. 

Vyžadují určitý čas, aby pedagog mohl objevit vhodné náměty a logicky je 

provázat. Na druhou stranu zde funguje princip asociace, kdy postupně 

přicházejí zajímavé nápady. Ty je dobré zaznamenávat například v podobě 

myšlenkové mapy, která nám může pomoci naplánovat jednotlivé aktivity 

výtvarných řad a projektů či jejich soustav.  

Na schématu myšlenkové mapy níže vidíme ústřední téma a pojmy, které se 

s ním asociují. Ty už poskytují přesnější vodítko pro konkrétní výtvarné aktivity.  

 

ekosystém 

inspirace 
obyvatelé 

tajemnost 

To je náš les 

Keltský stromový horoskop 

Lesní písmo 

Keltské proplétání 

Lesapán a Lesana 

LES 
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2.2.  To je náš les (motivační úvod) 

Anotace: Tato aktivita nastíní dětem, že následující výtvarné činnosti se budou 

zabývat tématem lesa. Na základě navození příjemných představ o lese děti 

společně namalují obraz „ideálního“ lesa a pohovoří o něm. Pedagog následně 

naznačí negativní zásahy člověka do prostředí lesa, čímž děti získají osobní 

postoj k ničení přírody. Následující program se zabývá problematikou ochrany 

přírody.  

Cíl: Celková motivace, vybudování environmentálního postoje, podpora 

spolupráce.  

Motivace: Snění, poslech zvuků lesa.  

Výtvarný problém: Ztvárnění prostředí lesa podle fantazie vlastní i ostatních.  

Výtvarná technika: Malba temperovými barvami.  

Souvislost s výtvarnou kulturou: Díla ztvárňující les či upozorňující na 

tematiku ochrany životního prostředí.  

Přidaná hodnota: Vytvoření vztahu k lesu a potřeby chránit přírodu, 

spolupráce, artefiletika.   

Detailní postup: Tuto aktivitu je vhodné zařadit jako první, před následující 

výtvarné řady a projekty – uvede téma lesa a myšlenka, kterou si děti odnesou, 

by měla provázet jejich další počínání.  

1. část – lesní snění  

S dětmi se posadíme na zem do kruhu. Vyzveme je, aby zavřely oči a aby na 

následující chvíli vůbec nemluvily, jen poslouchaly. Z přehrávače či počítače 

pustíme nahrávku zvuků lesa. Může to být pouhé zaznamenání zvuků 

rozléhajících se lesem, například zpěv ptáků a zurčení lesního potůčku, nebo 

hudba, kde jsou tyto zvuky využity. Vhodné nahrávky najdeme na internetu, 

často jako ezoterickou hudbu. Po vyslechnutí zvuků lesa dětem položíme 

otázky: Z jakého prostředí nahrávka pocházela? Co jste si při poslouchání 
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představovali? Jak jste se cítili? Pocity dětí by měly být pozitivní, příjemné. 

Toho využijeme v následujících krocích.  

2. část – malujeme svůj les  

Skupině jako celku zadáme úkol, aby všichni dohromady namalovali 

temperovými barvami na velký formát (např. na arch balicího papíru) „svůj“ les – 

takový, jaký si jej představují, aby se v něm cítili dobře. Je jasné, že o 

takovémto ideálním lesu může mít každé dítě jinou představu. Budou spolu tedy 

muset aktivně komunikovat – ptát se ostatních, odpovídat, formulovat své 

myšlenky a představy, domlouvat se, shodnout se na něčem, volit kompromisy, 

aby se stejnou měrou mohlo projevit každé dítě. To vše procvičuje jejich 

sociální a komunikační kompetence. Pokud pracujeme s nově vzniklým 

kolektivem, takováto činnost může pomoci navázat sociální vztahy uvnitř 

skupiny a „prolomit ledy“ v komunikaci. Během malování můžeme nechat hrát 

„lesní hudbu“, pokud to dětem nevadí – pro někoho to může být rušivé. 

Výsledná výtvarná práce by měla vyjadřovat společnou představu krásného 

lesního prostředí přijatelnou pro každého, každý z účastníků by si v ní měl najít 

alespoň kousek „svého“ ideálního lesa. Skupina si tak může říci „To je náš les“. 

S dětmi o jejich výtvoru krátce pohovoříme. Díky popsaným jevům můžeme říci, 

že aktivita obsahuje prvky artefiletiky.  

3. část – narušení harmonie lesa 

Pedagog děti při práci sleduje a všímá si přírodních objektů, které malují, a 

toho, kdo co přesně maluje. Podle toho si průběžně připravuje lístky papíru 

s popisy ekologicky negativních zásahů člověka do ekosystému lesa – 

například „podél cesty někdo poházel odpadky“, „chráněné byliny jsou celé 

pošlapané“, či dokonce „ryby v lesním potůčku uhynuly“. Po skončení malování 

a po rozhovoru jednotlivým dětem lístky rozdáme tak, aby se popsaný 

neekologický zásah pokud možno vztahoval na tu část lesa, kterou konkrétní 

dítě ztvárňovalo. Děti dostanou za úkol přečíst si „pro sebe“, co je na lístku 

napsáno, a na chvíli se v duchu zamyslet nad možnými příčinami a důsledky 

takových činů a nad možnostmi jejich řešení. Na tato témata následně s dětmi 
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pohovoříme a můžeme plynule přejít do jiné aktivity, která je zaměřena na 

problematiku ničení a ochrany životního prostředí. Ještě předtím je však 

můžeme seznámit s některými výtvarnými díly, která zobrazují přírodní 

prostředí včetně lesa (můžeme porovnat s jejich obrazem) či apelují na potřebu 

ochrany přírody.  

Děti si z popsané činnosti odnesou osobní prožitek – tím, že jsme formou 

sdělení na lístku „zasáhli“ jejich les, který si samy vysnily a ztvárnily, dotkli jsme 

se jejich osobního vztahu k tomuto prostředí. Prostředí lesa, potažmo přírody 

obecně, jim bude nyní snad o trochu bližší, což mimo jiné přispěje k jejich 

motivovanosti k dalším výtvarným aktivitám vztahujícím se k tématu lesa, které 

jsou popsány v této práci.  
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2.3.  Lesapán a Lesana (výtvarný projekt)  

Anotace: Během tohoto projektu se děti mohou naučit nazírat na různé 

materiály, v tomto případě na přírodniny, jako na alternativu klasických 

výtvarných prostředků. Pomocí dílčích etud budou zjišťovat estetické kvality 

různých přírodnin a zkoušet jich využívat pro dosažení konkrétních výtvarných 

záměrů – efektů apod. Následuje vlastní práce dětí, kdy budou mít za úkol 

vytvořit podle své fantazie tváře lesních bytostí z přírodnin – jedna polovina 

ztvární ducha lesa, druhá lesní vílu. Zcela na závěr děti seznámíme s pojmem 

landart a s výtvarnými díly, která jsou touto formou vytvořena.  

Cíl: Poukázat na možnost netradičních metod a materiálů pro výtvarnou tvorbu.  

Motivace: „Malířem bez barev a štětce“, fantazijní představy – tajemné postavy 

ducha lesa a lesní víly.  

Výtvarný problém: Vytvoření fantazijních portrétů muže a ženy z přírodních 

materiálů, poblematika kresba × malba.  

Výtvarná technika: Kompozice z přírodních materiálů, využití jejich výtvarných 

vlastností pro zamýšlený účel.   

Souvislost s výtvarnou kulturou: Díla landartu.  

Přidaná hodnota: Pobyt v přírodě, haptické vnímání výtvarného materiálu 

(přírodnin).  

Detailní postup: Tento krátkodobý výtvarný projekt můžeme zařadit například 

do programu jednodenní či vícedenní výpravy v přírodním terénu. Jeho 

jednotlivými etapami je možné naplňovat přestávky mezi pěšími přesuny po 

plánované trase výpravy. Tvořivá práce a přemýšlení o ní vhodně kompenzuje 

fyzický charakter chůze.  

1. část – kreslení bez tužky  

Činnost uvedeme prohlášením, že během výpravy si zahrajeme na malíře, 

ovšem ne na ledajaké – staneme se malíři bez barev a štětce. Takovéto 

prohlášení jistě u dětí vyvolá zvědavost a tím je motivujeme k chuti dozvědět 
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se, jak to může být možné. Jelikož se budeme nacházet v přírodě, 

k výtvarnému vyjadřování nebudeme používat klasické výtvarné nástroje jako 

tužky, barvy a štětce. Nahradíme je použitím přírodních materiálů, které máme 

volně k dispozici v prostředí lesa.  

Dětem rozděleným do dvou skupin tedy zadáme první úkol: představit si, že 

jsou malíři a chtějí si svůj obraz nejprve předkreslit tužkou. Jelikož však tužky 

nemáme, zato jsme v přírodě, nezbývá než najít v blízkém okolí vhodné 

přírodniny, kterými se dá dobře „kreslit“ – jejich vyskládáním na zemi vyznačit 

jasná linie. Můžeme například určit, že každá skupinka má nakreslit těmito 

vybranými přírodninami alespoň pět obrazců nebo geometrických tvarů v určité 

velikosti – čtverec, trojúhelník, tvar oblaku…  

Až budou obě skupiny hotové, můžeme všichni dohromady navzájem porovnat, 

jaké přírodní materiály ta která skupina pro splnění úkolu zvolila. Členové jedné 

skupiny se tak můžou obohatit o nápady druhé skupiny.  

2. část – vybarvování bez barev  

Kvůli opětovnému prostřídání druhu aktivity můžeme tuto druhou část zařadit až 

po ujití další části trasy výpravy.  

Nyní se děti naučí vybarvovat bez barev. Tentokrát si mohou jen velice rychle 

naznačit například klacíky přibližně stejně velké čtverce, jejich plochu budou 

muset pro změnu vyplnit přírodními materiály. Mohou použít barevné listy, ale i 

plastičtější přírodniny, které mohou vytvořit zároveň i zajímavou texturu – šišky, 

kamínky a podobně. Děti by se měly snažit o co nejpestřejší „paletu“ barev.  

Hotové „barvy přírody“ můžeme mezi oběma skupinami znovu porovnat. Také 

se nám zde vyskytne vhodná příležitost s dětmi odhalit význam pojmů struktura 

a textura.  

3. část – obrazy Lesapána a Lesany  

Před poslední částí vzbudíme v dětech trochu fantazie a představivosti: 

zeptáme se jich, kdo by to mohl být Lesapán a Lesana. V původní představě 

vedoucího je to duch, vládce lesa a jemná lesní víla, ale možná, že dětská 
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fantazie „vykouzlí“ jiné postavy… Necháme zaznít několik nápadů a potom děti 

rozdělíme zpět do dvou skupin. Jedné určíme (například losem) bytost 

Lesapána a druhé bytost Lesany. V uzavřených skupinkách necháme jejich 

členy, aby se pokusily domluvit na nějaké společné představě tajemné lesní 

postavy, která jim byla přidělena.  

Až zformulují své představy, mohou skupiny přistoupit k hlavnímu, konečnému 

úkolu. Tím bude „namalování“ portrétu Lesapána či Lesany přírodninami na 

určeném prostoru na zemi. Při plnění tohoto finálního úkolu skvěle využijí své 

pokusy se „zakreslováním“ linií i „vybarvování“ ploch přírodními materiály, 

jejichž kombinaci použijí pro vytvoření výsledného materiálu.  

Nakonec obě skupiny naposledy porovnají své výtvory a popovídají si nad nimi. 

Bude se dětem líbit práce druhé skupiny, překvapí je něčím? Jak si skupiny 

s úkolem poradily a jak přesně využily potenciál přírodního materiálu jako 

výtvarného prostředku?  

4. část – landart?  

V úplném závěru, možná až zpět v klubovně, dětem ukážeme (např. v publikaci, 

na počítači či na vytištěných obrázcích díla tzv. landartu. Lehce se dotkneme 

angličtiny, když je požádáme, aby tento cizí výraz přeložily. Společně se 

zamyslíme nad tím, co to tedy landart je a zdali jsou naše tváře lesních bytostí, 

které zůstaly v přírodě, také landartem.  



 24 

2.4.  Keltský stromový horoskop (výtvarný projekt) 

Anotace: V průběhu tohoto projektu se děti seznámí s tzv. keltským stromovým 

horoskopem, zjistí své znamení, kterým je některý ze stromů, o němž si najdou 

více informací. Své znamení se pokusí ztvárnit jako motiv na šátku. Při 

výtvarném zpracování textilie budou použita vlastními silami zajištěná přírodní 

barviva, nejlépe ta ve vztahu ke konkrétnímu stromovému znamení. Hotové 

výrobky si děti navzájem představí, spolu s informacemi o „svém“ stromu. 

S šátky je možné hrát hry.  

Cíl: Zdokonalení se v technikách dekorace textilu, poznání stromů a dřevin, 

výroba šátku.  

Motivace: Ukázka hotového výrobku a vylíčení příběhu jeho vzniku. Tajemnost 

fenoménu horoskopů a světa Keltů. Souvislost s herním využitím výrobku. 

Výtvarný problém: Barvení a dekorace textilu, vyjádření znamení 

stromoskopu.  

Výtvarná technika: Textilní techniky jako batika, obtisky přírodnin, malba či 

kresba na textil…  

Souvislost s výtvarnou kulturou: Ukázky batiky a podobných způsobů 

dekorace textilu u různých kultur.  

Přidaná hodnota: Poznání stromů a dřevin, nahlédnutí do keltské filosofie.  

Detailní postup:  

Tento výtvarný projekt je vhodné rozplánovat do delšího časového úseku 

během roku, protože se v jeho výtvarných aktivitách využívá barvivo přírodního 

původu získávané z květů, plodů či kůry, jejichž výskyt není během roku 

rovnoměrný. Jako skautští vůdci však máme k dispozici data narození dětí, 

podle kterých si můžeme nejdříve sami dohledat jejich stromová znamení a 

související přírodní barviva, takže si projekt můžeme naplánovat na to období 

roku, které je pro naše svěřence nejvhodnější.  
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1. část – stromoskopový šátek  

Vlastní aktivitě bude předcházet motivační úvod v podobě rozhovoru se 

svěřenou skupinou dětí. Pro takový rozhovor je vhodná ta forma organizace 

práce v prostoru, kdy se všichni včetně vedoucích posadí do kruhu. Kruhové 

uspořádání je nejen praktické, protože na sebe všichni navzájem vidí, ale také 

napomáhá vytvořit přívětivější atmosféru rovnosti každého s každým.  

Vedoucí nezačne ihned hovořit o keltském stromovém horoskopu, ale o jeho 

„klasické“ podobě, která je v našem kulturním prostředí známá i dětem. Vedoucí 

se může „chytit“ toho, že některé z dětí například bude nosit na krku přívěsek 

se znamením zvěrokruhu. Se skauty a skautkami pohovoří na téma horoskopu, 

například zdali děti znají své znamení, jaká a kolik rozlišujeme znamení 

zvěrokruhu, jak dlouho tedy přibližně trvá „vláda“ jednoho znamení apod.  

Takřka podle Komenského zásady „od známého k neznámému, od blízkého ke 

vzdálenému“ otočíme list na keltský stromový horoskop. Slyšely už o něm děti? 

Pro děti jistě nebude složité uhodnout, že místo zvířat a dalších postav tvoří 

jednotlivá znamení keltského horoskopu stromy a keře. Jaké? Například já, 

jejich vedoucí jsem se podle „stromoskopu“ narodila ve znamení ořechu, tedy 

ořešáku královského. Podle keltského stromového horoskopu jsem si také 

vyrobila šátek, který dětem samozřejmě ukáži. Je to čtvercový kus látky 

batikovaný přírodním barvivem – ořechovými slupkami „mého“ stromu – 

dodekorovaný obtisky ořešákových listů a skořápek vlašských ořechů.  

Dětem se jistě nápad s originálním osobním šátkem (nebo tričkem) podle 

keltského stromového horoskopu bude líbit a budou si chtít něco podobného 

také vyrobit. Nejprve tedy bude každý potřebovat zjistit své stromové znamení. 

Buď jim můžeme uložit pátrání jako úkol do příští schůzky, nebo jim hledání 

můžeme ulehčit předložením tabulky s rozpisem znamení (viz přílohu č. 1).  

Něco se však přece jen pokusí najít sami: zda „jejich“ strom či keř neprodukuje 

nějaký druh přírodního barviva. Také se stanou jakýmsi patronem stromu, který 

odpovídá jejich keltskému znamení, a to tak, že si o něm vyhledají důležité 

informace a naučí se strom poznávat.  



 26 

Na příští schůzce se nám tedy sejde malý les. Děti se seskupí do „hájů“ podle 

druhů stromů a postupně ostatním poreferují, co si o dřevinách zjistily.  

2. část – Tie-dye! 

Vedoucí dětem pomůže naplánovat a zorganizovat sběr příslušných částí 

stromů, které se dají využít pro barvení textilu. Pokud dětem jako jejich keltská 

stromová znamení vyjdou stromy či keře, které žádná barviva neposkytují, nebo 

pokud bychom v příslušné části roku jejich výskyt propásli, můžeme si 

vypomoci jinými barvivy přírodního původu – získáme je například z různých 

květin. Přinejhorším lze použít svrchní slupky cibule podobně jako u barvení 

velikonočních vajec, nebo silný výluh černého čaje.  

Přehled přírodních barviv najdeme v příloze č. 2 této bakalářské práce.  

Když máme textil i barviva připraveny, můžeme s dětmi oživit zvolání „Tie-dye!“ 

(„Svaž a barvi!“) z dob, kdy batika zažívala svou největší slávu. Batika není pro 

žádného skauta či skautku neznámou, každý z nich se jistě alespoň jednou 

setkal s nejrozšířenější vyvazovanou batikou. Nyní tedy máme výbornou 

příležitost s dětmi vyzkoušet i jiné druhy batiky, například efektní spirálovou. 

Děti již znají princip rezervace úseků tkaniny, které mají zůstat neobarveny, a 

tak mohou vytvořit originální vzory téměř přesně dle svých představ (i když 

konečný vzor batiky je vždy překvapením). Toho mohou využít zejména v tom 

případě, kdy budou chtít batiku také doplnit otisky listů a plodů či kresbou nebo 

malbou textilními barvami.  

3. část – přehlídka keltských stromových znamení  

Originálně obarvená trička mohou skauti a skautky využít pro uspořádání 

nevšední módní přehlídky pro rodiče nebo v rámci jiných akcí. Pokud je 

doprovodí příběhem jejich vzniku, pro diváky to jistě bude velmi zajímavá 

podívaná. Šátky znovu využijeme při některé z mnoha skautských her, které se 

s šátky hrají.  
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2.5.  Písmo lesního lidu (výtvarná řada)  

Anotace: Děti formou hry odhalí různorodost písem – základní typy písem a 

jejich charakteristické znaky. Dostanou za úkol všímat si písem v jejich 

prostředí a uvažovat o tom, jakým dojmem na ně působí. Na základě těchto 

poznatků a dle své fantazie se pokusí navrhnout vlastní sadu znaků, kterou by 

mohl používat imaginární lesní lid. Tu lze pomocí speciálního softwaru převést 

na počítačový font. Může následovat hlasování o nejzdařilejší font, který 

středisko může použít v nějakém svém materiálu.  

Cíl: Seznámení se světem písem.  

Motivace: Hra s písmeny, vytvoření vlastního počítačového fontu, jeho použití 

střediskem.  

Výtvarný problém: Analýza grafických vlastností písem, vytvoření „lesního“ 

písma.  

Výtvarná technika: Kresba fixem nebo tuší.  

Souvislost s výtvarnou kulturou: Použití písem kolem nás, v současnosti i 

v minulosti.  

Přidaná hodnota: Přesah do mediální výchovy – využití písem kolem nás např. 

v reklamě, dějepisné souvislosti, analyticko-syntetické myšlení.  

Postup:  

1. část – hra s písmeny  

Tento výtvarný projekt zahájíme hrou. Různé hry bývají ve skautské praxi 

zařazovány do programu poměrně často, děti se na ně těší a vždy si nějakou 

rády zahrají. Naše hra s písmeny skupinu zajímavým způsobem namotivuje a 

uvede činnost, která po ní bude následovat.  

Hru si připravíme tak, že na dva odlišně barevné listy papíru vytiskneme nějaké 

slovo psané v různých fontech a následně listy rozstříháme na menší dílky tak, 

aby každý dílek obsahoval jeden znak. Můžeme použít list z přílohy č. 3. 

Všechny nastříhané dílky promícháme – obě barvy dohromady – a rozesejeme 
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je po ohraničeném herním území (např. louka či travnatý plácek, hřiště, dvůr, 

tělocvična...). Děti rozdělíme do dvou skupin (ve skautském prostředí konkrétně 

našeho střediska to nejspíše bude jeden oddíl dělící se na dvě družiny), které 

označíme názvem barvy podle barev papírů, na které máme vytištěna 

písmenka.  

Pravidla hry jsou následující: na pokyn vedoucího začnou ze startovních 

stanovišť obou skupin postupně vybíhat hráči, kteří mají za úkol přinést vždy 

jeden lístek s písmenem ve „své“ barvě. Když se vrátí první, vybíhá druhý a 

podobně, po posledním hráči vybíhá opět první a stále dokola, dokud skupiny 

nevysbírají všechny lístky s písmeny. Tím však hra nekončí. Již v průběhu 

sbírání se mohou ti hráči, kteří zrovna neběží, pokoušet třídit písmena podle 

jejich stylu do skupin a sestavovat z nich slova. Vítězí ta skupina, jež jako první 

dokáže sestavit sadu slov tak, aby správně rozlišila jednotlivé fonty, jimiž jsou 

slova psána.  

Tato část vhodně kombinuje odlišné typy dětské aktivity: fyzickou stránkou je 

běh a sběr písmen, psychickou stránkou je analytické myšlení při rozboru typů 

písem.  

2. část – rozbor jednotlivých písem  

Ve fázi navazující bezprostředně na hru povedeme s dětmi dialog, během 

kterého jim budeme pokládat otevřené otázky týkající se písem, se kterými se 

během hry setkávaly. Otevřené otázky jsou takové otázky, které vyžadují 

odpověď formou celé věty, a tudíž i aktivní přemýšlení a srozumitelnou 

komunikaci. Již během hry musely děti aktivně používat analyticko-syntetické 

myšlení, nyní budou muset své myšlenky ještě verbalizovat. U dětí tak 

procvičujeme tak sociální a komunikační kompetence. Pokládáme například 

takovéto otázky:  

§ Podle čeho jste rozpoznávali jednotlivé druhy písem?  

§ Která písma se vám zdají více podobná a která naopak méně, proč?  
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§ Jak byste využili těchto písem pro různé účely – např. které na formální 

dopis, které na blahopřání k babiččině svátku, na diplom..?   

Vždy se snažíme vést děti k tomu, aby ve své odpovědi zdůraznily důvody 

svých domněnek, aby se nejednalo pouze o jakési neurčité pocity. Tím děti 

„nutíme“ opravdu o problematice přemýšlet, všímat si detailů a 

charakteristických prvků jednotlivých písem (proporcí, proměn síly linií…). 

Zaměřením pozornosti tímto způsobem děti procvičují své výtvarné vidění, 

poznávají určitý výtvarný řád vtisknutý jednotlivým písmům. Tak společně 

dojdeme například k tomu, že písma jsou patková a bezpatková, „strojová“ i ta 

napodobující ručně psané písmo, že existují i poněkud zvláštní písma, která si 

ale také najdou své uplatnění, a podobně.  

Poté, co děti samy odhalí některé vlastnosti písem ze hry s lístečky, doplníme 

jejich poznatky dalšími zajímavými informacemi. Pokud dodržíme pořadí písem 

ze zmiňované předlohy, kterou najdeme v příloze této práce, mohou to být 

například tyto:  

Písmo v první řádce by mělo být dětem důvěrně známé, jelikož se jedná o font, 

který se nám většinou zobrazuje v textovém editoru na počítači jako výchozí. 

Jeho název je Times New Roman, což nám napovídá, že je to písmo britských 

„Timesů“. Pro slavné noviny The Times bylo toto písmo navrženo před více než 

sto lety. Dále název fontu nezapře inspiraci římským neboli románským 

písmem, pro které byly charakteristické mimo jiné tzv. patky, díky čemuž se 

písmo řadí mezi písma serifová. 6 

Druhé ze sedmi písem je rovněž známé. Je to bezpatkový, čili bezserifový font 

s názvem Arial, který je spolu s Times New Roman jeden z nečastěji 

                                            

6 Times New Roman. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : 

Wikipedia Foundation, 12.2.2010, last modified on 14.5.2011 [cit. 2011-06-05]. Dostupné z 

WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Times_New_Roman>  
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používaných počítačových fontů. Bezpatkové formy se používají více 

v elektronických textech, například na webových stránkách.  

Následuje font Courier New, nazvaný podle značky psacích strojů. Písmo 

skutečně vypadá jako psané na stroji. Pro klasická strojová písma bylo 

charakteristické to, že všechny znaky měly stejnou šířku – ať již se jednalo o 

úzké „i“ nebo široké „m“, písmena zaujímala stejný prostor. Díky tomu byla na 

papíře rozmístěna do jakési pravoúhlé sítě. Pro děti si můžeme připravit list 

papíru s textem tištěným Couriem – podívají-li se na něj pod nízkým úhlem, 

zřetelně uvidí písmena vyrovnaná do sloupečků. Courier je patkové písmo, má 

však potlačené stínování, takže linie písma jsou téměř všude stejně široké.  

Další dva příklady jsou ukázkou z mnoha druhů fontů napodobujících ručně 

psané písmo. První z nich je, řekněme, psací, působí historičtěji a díky tomu i 

elegantněji. Druhé představuje osobitou formu ručně psaného tiskacího písma. 

Takovéto fonty bývají označeny přívlastky script nebo handwriting (z anglického 

„ručně psané“).  

Předposlední písmo na nás doslova dýchne historií. Tento počítačový font byl 

inspirován karolinskou minuskulou (též jednoduše karolina), středověkým 

písmem používaným pro zápis latinské abecedy v 8. – 12. století. 7 Děti zřejmě 

zaujme zvláštní tvar písmene „s“ a absence tečky u „i“ – pro zaznamenání 

dlouhé podoby této samohlásky by naši předci nejspíše použili tento znak 

dvakrát za sebou. pro děti může být zábavné pokusit se přečíst úryvek starého 

českého textu psaného podobným, např. gotickým písmem.  

Poslední ze sedmi písem je spíše ukázkou toho, jak také mohou písma 

vypadat. Jeho vzhled trefně vystihuje název fontu – Joker, neboli šašek, 

vtipálek. Pro jakou příležitost by tento font použily děti?  

                                            

7 Karolinská minuskula. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : 

Wikipedia Foundation, 26.2.2010, last modified on 5.3.2011 [cit. 5.6.2011]. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Karolinsk%C3%A1_minuskula>.   
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3. část – „sběr“ písem  

Do příštího společného setkání, v případě našeho skautského oddílu do příští 

schůzky, která se koná za týden, budou mít děti samostatný úkol, kterým 

mohou dále rozvíjet své výtvarné vidění. Jejich úkolem bude mít „otevřené oči“ 

a všímat si v prostředí kolem sebe různých písem a způsobů jejich použití. 

Mohou se s nimi setkat na stránkách časopisů, na billboardech a v dalších 

médiích, na zajímavé fonty mohou narazit ve svém počítači nebo na internetu, 

odkud je lze často bezplatně stáhnout. Z písem, která dítě z jakéhokoliv 

zaujmou, si sestaví malou sbírku.  

Na další schůzce si děti navzájem své sbírky písem představí. vysvětlí, proč je 

konkrétní fonty zaujaly, proč se jim líbí či nelíbí, jaké představy či dojmy v nich 

vyvolávají, v jakých případech by je použily... Děti mohou navzájem porovnat 

svůj „vkus na písma“.  

4. část – vytvoření vlastního písma 

Na základě dosud získaných zkušeností a znalostí o písmech se děti pokusí 

vytvořit si své vlastní písmo. Jelikož se v řetězci těchto výtvarných prací 

zabýváme tématem lesa, stanovíme dětem právě námět „les“ jako jednotící 

východisko pro tvorbu jejich fontů. Nejvhodnější technikou bude kresba tuší či 

tenkým černým fixem. Jinak bude dětem ponechána svoboda v tom, jak prvek 

lesa do znaků promítnou – někdo může svislice písmen nakreslit jako kmeny 

stromů, další připojí na konce linií listy, možná se vyskytne i abstraktnější 

vyjádření založené spíše na celkovém dojmu z písma. Dětem ponecháme 

dostatek času, například opět do další schůzky nebo jedno či více odpolední na 

letním táboře, aby od počátečních skic dospěly přes zdokonalování stylu svého 

písma k finální sadě znaků (dětem asistujeme, aby nezapomněly například na 

interpunkční znaménka apod.). Dětské konečné návrhy písem můžeme 

zachovat ve formě jakýchsi tabulí, podle kterých se budou reprodukovat znaky 

ručně (např. pro nadpisy na nástěnky), zajímavou možností pro děti jistě bude 

převedení jejich písma do podoby počítačového fontu pomocí speciálního 

softwaru. K tomuto účelu určené programy najdeme volně k dispozici na 
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internetu. Pracují například na principu zakreslení jednotlivých znaků do 

speciální šablony, kterou naskenujeme a ze které již program font vytvoří.  

Na závěr můžeme uspořádat výstavku lesních písem. Je možno ji pojmout jako 

soutěž s volbou nejzdařilejšího písma, jež pak může být při nějakých 

příležitostech použito střediskem. Se soutěžemi je však ve výtvarné činnosti 

potřeba zacházet opatrně. Je to dáno tím, výsledky výtvarné činnosti je velmi 

obtížné hodnotit a také nelze stanovit, čí práce je „lepší“. Navíc, jak již víme, při 

výtvarné práci s dětmi by nám nemělo jít o výsledek, ale spíše o proces a 

prožitek.  
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2.6.  Keltské proplétání (výtvarná řada) 

Anotace: V průběhu aktivit této výtvarné řady se děti naučí orientovat ve 

spletité struktuře keltských linií, odhalí zákonitosti jejich překrývání. Přes pletení 

copů a různé způsoby jejich zakreslení budou směřovat k vlastní výtvarné práci, 

kde bude využito propletených linií po vzoru Keltů při ztvárnění přírodního 

námětu na téma les.  

Cíl: Vyjádření prostoru v ploše, ukázka keltského výtvarného umění.  

Motivace: Ukázka ornamentálních motivů inspirovaných uměním Keltů – copy, 

propletence, výjevy z přírody..., nahlédnutí do keltské filosofie, pletení 

skautského turbánku.  

Výtvarný problém: Zachycení logického proplétání a střídavého překrývání linií 

ve vrstvách, v ploše, rozvoj prostorové představivosti.   

Výtvarná technika: Kresba tuší, případně linoryt.  

Souvislost s výtvarnou kulturou: Výtvarná kultura Keltů, inspirace keltským 

výtvarným uměním v současné vizuální kultuře.  

Přidaná hodnota: Kulturně-dějepisné souvislosti – Keltové, rozvoj logiky, 

skautský turbánek.     

Postup:  

Tuto výtvarnou řadu uvedeme do lákavého tematického rámce, svážeme-li ji 

s výpravou na našemu středisku nedaleké místo starého keltského oppida ve 

Stradonicích u Nižbora, kde se v objektu zámku nachází také informační 

centrum keltské kultury. Část aktivit můžeme provádět přímo v terénu, čímž 

podpoříme prvky tajemna a sounáležitosti s dávným národem, který kdysi 

obýval místa, na nichž nyní žijeme my.  

1. část – všechno souvisí se vším  

Dětem předložíme nebo promítneme sérii obrázků, které zachycují keltské 

výtvarné umění nebo i současnou výtvarnou tvorbu, která je keltským uměním 

inspirována. Záměrně vybereme ty umělecké artefakty, u kterých je využíváno 
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dekorativních prvků tvořených ornamentálně se proplétajícími liniemi. Necháme 

děti chvíli jen pozorovat, abychom jim nechali dostatek času pro zkoumání 

obrázků. Nejdříve se dětí dotážeme, zda podobné obrázky již někde neviděly, 

zda náhodou nevědí, kdo je jejich „autorem“. Pokud některé z nich identifikuje 

keltský styl, možná to spontánně sdělí již během fáze prohlížení. Následně jim 

položíme dotaz, zda by se dokázala zamyslet nad tím, co mají všechny tyto 

obrázky společného – máme tím samozřejmě na mysli použití vzájemného 

proplétání se lineárních objektů. Podle toho, zda děti budou znát odpověď nebo 

ne, můžeme jejich zjištění mírně napomoci lehkými nápovědami.  

Až se společně dopátráme správné odpovědi a ujistíme se opětovným 

prohlédnutím obrázků, že je tomu skutečně tak, položíme další otázku, která již 

bude o něco složitější: „Myslíte si, že takovéto proplétání něco symbolizuje, že 

jím chtěli staří Keltové něco zpodobnit?“.  Necháme dostatek časového prostoru 

na vyjádření všech možných hypotéz, které děti napadnou. Nakonec budeme 

zřejmě muset tentokrát napovídat více. Měli bychom děti seznámit s tím, že 

Keltové byli národem, který žil v harmonii s přírodou a který uctíval přírodní síly 

a božstva. Věřil, že přírodní duchové a bohové jsou všude kolem nás, ve všem 

živém. proto také byli přesvědčeni, že všechno v našem světě je navzájem 

provázáno, že všechno souvisí se vším. Během tohoto „povídání“ děti zřejmě 

odhalí symboliku keltské vzájemné „propletenosti“. Můžeme si to ověřit na 

některém konkrétním obrázku, například položením otázky „Co asi může 

znamenat propletení nohou divokého prasete s kořeny stromu?“. Pokusíme se 

s dětmi interpretovat zbylé obrázky. Někde však nejspíše dojdeme k závěru, že 

cop lemující obrys obrázku má zřejmě jen dekorativní význam.  

Nakonec zahájíme krátkou debatu, ve které děti mohou vyjádřit, co si o 

takovéto keltské filosofii myslí a proč.  

2. část – proplétání, uzlování  

V druhé části, kterou můžeme zařadit až na následující schůzku, doslova 

uchopíme keltské linie do vlastních rukou.  
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V pozdějších fázích se budeme snažit s dětmi zakreslit proplétání linií 

spletených do různých copů. Aby byly děti schopny lépe logicky a bezchybně 

zaznamenat vzájemné „přelézání“ a „podlézání“ jednotlivých pramenů, 

pomůžeme jim nejprve tím, že jim poskytneme zkušenost s opravdovými copy, 

které se naučí samy si uplést z provázků. Pochopí tak zákonitosti a rytmus 

„vpletené“ do keltských copů.  

Samotné splétání provázků nebude našim skautům cizí. Má totiž velmi blízko 

k uzlování, což je tradiční skautská dovednostní disciplína.  

Před započetím pletení copů si s dětmi krátce připomeneme předchozí část, 

kterou jsme se zabývali minulou schůzku, abychom neztratili kontextové pojítko. 

Pak se již skauti a skautky mohou chopit svých uzlovaček, což jsou pro účely 

uzlování určené tkaničky či kusy prádelních šňůr, a my jim můžeme zadat první 

úkol. Ten jistě všichni zvládnou, tedy minimálně děvčata: úkolem bude uplést 

jednoduchý, klasický cop ze tří pramenů. Kdo bude mít copánek upletený, může 

se jej pokusit nakreslit na papír – tak, aby správně zachytil vlnění a proplétání 

jednotlivých provázků. Komu se třípramenný copánek nepodaří uplést, může 

poprosit někoho jiného, aby jej to naučil. Komu se nepodaří upletený cop 

nakreslit, může si pomoci jeho obarvením temperovou barvou a obtisknutím na 

papír. Dostatečná tloušťka provázků způsobí, že na papíře se objeví zřetelná 

kresba pramenů, které se dají pozorně obtáhnout a vytvořit tak mezistupeň 

mezi prostorovým objektem a jeho zakreslením v ploše.  

Pravé keltské copy se však většinou skládaly z více pramenů, než jen ze tří – 

často až ze sedmi. Komu tedy nečinil potíž třípramenného, může se směle 

pustit do pokusu o upletení a nakreslení čtyřpramenného, pětipramenného… 

Pokud dítě nezná postup pletení vícepramenného copu, možná na to přijde 

samo pomocí experimentování nebo logického myšlení ve spojení 

s prostorovou představivostí. Komu se podaří správně splést a zakreslit co 

nejvíce pramenů? Někomu se možná povede naučit se kreslit keltské copy i 

bez pletené předlohy – vhodnou pomůckou může být čtverečkovaný papír.  

Během pletení a kreslení můžeme s dětmi pohovořit o možnostech využití jak 

kreslených, tak i reálných copů – například pro vytvoření ozdobného lemu 
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stránky v oddílové kronice, upletení ozdobného náramku z kožených řemínků a 

podobně. Koneckonců i tzv. turbánek, kožený kroužek pro sepnutí skautského 

krojového šátku, je vlastně jen složitým uzlem vycházejícím právě z copánku.  

3. část – zamotává se to čím dál tím víc  

Pokud děti keltské proplétání zaujalo, mohou se v něm zdokonalovat 

v mezičase zbývajícím znovu do další schůzky. Doma si mohou samy vyhledat 

například na internetu inspiraci pro složitější keltské copy, kdy se jednotlivé 

prameny „vracejí“ zpět v opačném směru a tvoří různé kličky a očka, nebo pro 

kruhově uspořádané keltské uzly. Zadají-li do vyhledávače klíčová slova celtic 

knots (keltské uzly), najdou mnoho zajímavých obrázků a někdy i návodů pro 

pletení.  

Tímto můžeme dětem poskytnout zajímavý námět k smysluplnému využívání 

jejich volného času, protože jak jsme zmínili již výše, procvičují si tím 

prostorovou představivost a logiku. Některé z keltských uzlů jsou navíc vhodné 

pro výrobu dekorativních předmětů.  

4. část – grafika à la Kelt  

Tuto výtvarnou řadu děti završí vlastní výtvarnou tvorbou. Od prvotních skic, 

přes grafický návrh až po linoryt vytvoří obrázek s námětem lesa, kde je využito 

prvků proplétání linií ve stylu keltského výtvarného umění. V tomto úkolu děti 

zúročí své poznatky získané v předchozích řadách výtvarné řady.  

O této výtvarné činnosti mohou také přemýšlet už od minulé společné schůzky, 

přesto dětem ponecháme dostatek času na vytvoření linorytové desky a tisk 

motivu. S problematikou grafické výtvarné techniky linorytu děti samozřejmě 

seznámíme, netroufáme-li si však vyzkoušet s nimi linoryt, můžeme zvolit 

například kresbu tuší na barevný papír či na bílý, který je možno dodatečně 

kolorovat vodovými barvami.  

Na závěr uspořádáme malou výstavku dětských prací a pohovoříme s nimi, jak 

se jim hrátky s keltskými copy líbily.  
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Závěr  

V této bakalářské práci byly popsány výtvarné řady a projekty, čímž bylo 

názorně poukázáno na možnosti využití projektové výuky v kontextu skautingu. 

Podobné typy práce s výtvarnou výchovou však můžeme využít i v ostatních 

prostředích, kde se pracuje s dětmi, například ve školských zařízeních jako je 

školní družina nebo školní klub, v dětských domovech, mohou je využít různé 

nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a další subjekty ovlivňující 

volný čas dětí a mládeže. Mohou však být využity i přímo ve školní výuce při 

hodinách výtvarné výchovy. Tam již můžou být kladeny na žáky větší nároky 

podle toho, co vše je chce učitel naučit – nebo lépe řečeno, podle toho, co chce 

učitel, aby se žáci sami naučili. Obecně platí, že projekty si může pedagog 

přizpůsobit specifickým potřebám svého zařízení a dětského kolektivu, nebo při 

znalostech náležitostí projektové výuky si může vytvořit zcela nové, týkajících 

se různých témat. Cílem této bakalářské práce bylo ukázat, že téměř jakékoliv 

téma ve výtvarné výchově i mimo ni lze zpracovat pomocí zajímavých metod 

projektového vyučování i tam, kde se nejedná o klasickou výuku výtvarné 

výchovy.  
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Příloha č. 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shaman.cz [online]. c2001, 28.12.2005 [cit. 5.6.2011]. Stromoskop = keltský stromový 

horoskop. Dostupné z WWW: <http://www.shaman.cz/keltove/stromoskop/>. 
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Příloha č. 2  
 
Víte, kde se v přírodě skrývají barvy? Na louce i v parku, v lese i na zahrádce, na 
pasece i ve spíži. Stačí se jen pozorně dívat! Vždyť i pro vás je „namíchána“ a 
připravena 
 
Barevná paleta přírody  
  

světle žlutá květy rmenu barvířského, lípy srdčité nebo velkolisté 

žlutá 
květy blatouchu bahenního, měsíčku zahradního i lékařského, smetanky 
lékařské, vratiče obecného, zlatobýlu obecného  
nať  svízelu syřišťového, šťovíku tupolistého a alpského, třezalky tečkované 

tmavě žlutá 
kůra břízy bělokoré, habru obecného, jabloně lesní  
kořen reveně rebarbory, šafránu  
směs koření kari  

oranžová slupky cibule obecné  

růžová 
květy pivoňky lékařské  
plody bezu hroznatého, dřišťálu obecného, ptačího zobu obecného  

červená 
kořeny vrby křehké, svízelu lesního, povázky a severního, kostivalu 
lékařského, červené řepy  
plody višně  

červenohnědá šišky jedle bělokoré  

světle hnědá 
větve ostružiníku křovitého  
plody kávovníku (mletá káva)  

tmavě hnědá 
zelené slupky z ořechů ořešáku vlašského  
kůra dubu, olše lepkavé, jírovce maďalu, rybízu červeného  

zelenožlutá 
květ heřmánku pravého  
listy kapradin  

zelená 
listy bezu černého, konvalinky vonné, ptačího zobu obecného, špenátu  
nať  kopřivy dvoudomé, vřesu obecného, šalvěje luční  

šedozelená 
listy černého bezu 
nať  hadince obecného, kontryhelu obecného  
plody břečťanu popínavého, jalovce obecného  

světle modrá květy chrpy polní  

modrá 
nať  borytu barvířského  
plody trnky obecné, bezu černého, ptačího zobu obecného  

modrofialová 
květy slézu lesního  
plody brusnice borůvky, trnky obecné, ostružiníku křovitého  

šedá 
kůra bezu černého, jeřábu ptačího, trnky obecné  
plody růže šípkové  
jehličí smrku ztepilého  

černá kůra olše lepkavé, trnky obecné, slivoně obecné, třešně ptačí, duběnky  
 
Přírodní barviva představovala od pravěku až do poloviny 19. století jediný možný 
způsob barvení textilu. Divíte se, že se receptury předávaly ústně jako vzácnost a 
stávaly se tajemstvím barvířských cechů? Naštěstí se dochovaly záznamy o 
barvířských rostlinách v botanických atlasech minulých století. To však ještě není 
všechno! Při barvení se totiž používala mořidla (například kamenec, kyselina octová, 
skalice modrá) a další přísady (chrom, cín, železo, sůl), aby textilní vlákna lépe 
přijímala barvu, anebo se získaly jasné a světlé barvy a všelijaké odstíny. Přestože 
nejste mistry barvířského cechu, můžete si to vyzkoušet sami. Jen s chutí do toho!  
 
Skarlantová, J.; Vechová, M. Textilní výtvarné techniky. Plzeň : Fraus, 2005
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