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Projekt/výtvarná řada:  
 

Název projektu: „To bych taky uměl“ aneb abstrahování a geometrizace skutečnosti 

Autor projektu: Mgr. Karin ŠNAJDROVÁ MILITKÁ 

Typ školy: ZUŠ  

Počet zúčastněných dětí: 40 

Věk zúčastněných dětí: 7 - 15 

Doba trvání projektu: 6-12 vyučovacích hodin (2-3 vyučovací bloky po 3 vyučovacích hodinách) – 

návrh doby trvání projektu je odvozen od tempa práce jednotlivých žáků vzhledem k náročnosti 

projektu na přesnost a velikost formátu 

 

Popis projektu: 
Anotace projektu:  

Výtvarný obor na ZUŠ umožňuje žákům vyzkoušet mnoho technik a přístupů a hledat nebo již 

upevňovat svůj originální umělecký projev. V letošním roce zaměřujeme výtvarné poznávání a 

zpracování reality směrem k abstrakci, především geometrické. S tvorbou souvisí i výtvarná kultura, 

která byla v projektu „To bych taky uměl“ hlavní motivací.  

Cíle projektu: 

VIZUÁLNÍ GRAMOTNOST:  

• Žáci se naučí vnímat bezpředmětné obrazy jako možný proces vývoje výtvarného projevu a 

respektovat takové vyjádření jako plnohodnotné. Prostřednictvím vlastní výtvarné zkušenosti se 

naučí nad abstraktním dílem přemýšlet. 

DĚJINY UMĚNÍ:  

• Žáci se seznámí s principy tvorby současného autora Sevena Melikyana. Upevní si pojem abstrakce 

a rozvinují jej o geometrickou polohu. Znalosti a způsob transformace využijí v geometrické stylizaci 

společně vybraného díla, Obilné pole s havrany Vincenta van Gogha. V druhéím kroku se žáci seznámí 

s modernistickými přístupy první poloviny 20. století a s tvorbou Pieta Mondriana. Poznatky využijí ke 

stylizaci skutečné krajiny.  

STYLIZACE: 

• Žáci si formou diskuse a jednoduchých skic zažívali princip stylizace, zjednodušování viděné reality.  

KOMPOZICE: 

• Žáci si při skicování zkoušeli výrazové možnosti různých variant  

MALBA: 



• Žáci využili znalosti z teorie míchání barev při realizaci vlastních návrhů. Snažili se prostřednictvím 

harmonické nebo naopak kontrastní barevnosti umocnit výslednou malbu. Bez ohledu na 

temperament a přirozený rukopis se všichni žáci soustředili na čistotu a přesnost provedení. 

V případě prvního úkolu se žáci snažili vystihnout barevnost předlohy. 

 

Popis jednotlivých částí projektu (vyučovacích jednotek): 

1. část (3 vyučovací hodiny) 

Námět vyučovací jednotky:  

• Představení tvorby Sevena Melikyana jako současného umělce využívajícího slavná díla 20. 

století 

Očekávané výstupy (čemu se žáci naučí, co budou umět, čemu porozumí):  

• Žáci se naučí pojem geometrická abstrakce, budou znát jednoho z hlavních představitelů a 

porozumí možnému principu zjednodušování motivu, které sami aplikují ve vlastní tvorbě.  

Prostřednictvím ne příliš známého umělce se seznámí s tvorbou Vincenta van Gogha. 

Učivo (primárně oboru VV, případně integrovaný obsah jiných oborů): 

 Kompozice, kresba 

 Malba, teorie barev (barvy primární sekundární, doplňkové, míchání barev, odstíny barev), 

míchání barev, čistota práce 

Použitá výtvarná technika a didaktické prostředky:  

 Kresba, malba 

 Výklad, skupinová výuka, diskuze, individuální přístup k jednotlivým žákům 

Vazby k výtvarné kultuře: 

• Umění 20. století (Vincent van Gogh) 

Bodový scénář vyučovací jednotky: 

1-5. min.: školní administrativa (zápis do třídní knihy, absence) 

5.-20. min.: prezentace (Sevan Melikyan), rozbor principu práce umělce, diskuze možností jiného 

zpracování 

15.-20. min.: zadání úkolu – představení společného námětu – Obilné pole s havrany od Vincenta van 

Gogha, krátké představení umělce, diskuze možností redukce a geometrizace motivu 

20.-45. min.: návrhy 

45.-55. min.: individuální konzultace návrhů, ale bez korekce 

55.-65. min.: překreslování návrhu na velký formát (A2-A1) 

65.-75. min.: přestávka 

75. – 120. min: malba 

125. -130. min.: společná diskuze, popis, představení 

130. – 135. min.: úklid 

 

2. část (3 vyučovací hodiny)  

Námět vyučovací jednotky:  

• Představení tvorby Pieta Mondriana 

Očekávané výstupy (čemu se žáci naučí, co budou umět, čemu porozumí):  

• Žáci si po předchozí zkušenosti upevní pojem geometrická abstrakce a realizují obtížnější 

možnost využití v případě stylizace a geometrizace reality – okolí jejich domu, město, příroda 



Učivo (primárně oboru VV, případně integrovaný obsah jiných oborů): 

 Kompozice, kresba 

 Malba, teorie barev (barvy primární sekundární, doplňkové, míchání barev, odstíny barev), 

míchání barev, čistota práce 

Použitá výtvarná technika a didaktické prostředky:  

 Kresba, malba 

 Výklad, skupinová výuka, diskuze, individuální přístup k jednotlivým žákům 

Vazby k výtvarné kultuře: 

• Umění 20. století – Vincent van Gogh  

Bodový scénář vyučovací jednotky:  

1-5. min.: školní administrativa (zápis do třídní knihy, absence) 

5.-20. min.: prezentace (Piet Mondrian), diskuze 

15.-20. min.: zadání úkolu, diskuze 

20.-45. min.: návrhy 

45.-55. min.: individuální konzultace návrhů 

55.-65. min.: překreslování návrhu na velký formát (A2-A1); 

65.-75. min.: přestávka 

75. – 120. min: malba 

125. -130. min.: společná diskuze, popis, představení 

130. – 135. min.: úklid 

 

Pedagogická reflexe projektu 
Sebereflexe učitele:  

• Úkoly byly zařazeny po práci v technice linorytu a po studijní práci v tužce. Ze strany žáků byla 

tedy velkoformátová malba vítaná. U mladších žáků byl proces stylizace a geometrizace 

náročný proces, protože se nedokázali odpoutat od detailů. Citlivě jsme se vraceli k předloze 

a porovnáváním jsme si opakovali princip. Pro temperamentnější typy byl precizní způsob 

malby stejně neodpočinkový jako studijní kresba.  

• Jako velmi pozitivní vnímám přístup žáků k diskusi při prezentaci. Úvodní otázky a průběh 

rozboru formou rozhovoru většinu z žáků motivoval k dalšímu studiu/ prohlížení monografie. 

Přínos projektu: 

 Komplexní aplikace dílčích poznatků a dovedností získaných v hodinách výtvarné výchovy. 

 Obohacení znalostí z umění 20. století. Seznámení se s tvorbou Vincenta van Gogha, byť jen 

formou reprodukce. Využití literatury i moderních technologií. 

 Žáci si vyzkoušeli nový precizní přístup k malbě, jeho působení a možnosti směřování vlastní 

tvorby. 

 Při závěrečné diskusi museli žáci zformulovat svůj způsob stylizace a geometrizace pro ostatní 

spolužáky, obhájit svou práci a porovnávat s ostatními výsledky. 

 Žáci si prostřednictvím vlastní zkušenosti uvědomili kvalitu abstraktních motivů, které mohou 

vycházet z reality, vnímají náročnost zpracování a získali přemýšlivější pohled. 

 

 



Seznam odevzdané dokumentace:   
6 fotografií: 

Sevan Melikyan, Amedeo Modigliani 

 
 

Vincent van Gogh, Obilné pole s havrany 

 
 

 

 

 

 

 

 



Příklady prací žáků  - 1. úkol: transformace motivu Vincenta van Gogha 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



Příklady prací žáků  - 2. Úkol: transformace reality 

 
 

 
 



 

Z blogu učitele: 

Karin Šnajdrová Militká 

Bohužel v době psaní příspěvku nejsem ve stavu a náladě tvořit jakékoli vtipné blogové komentáře, 

protože obecně vůbec komentáře nepíšu a dá se říci, že blogy ani nečtu. Baví mě více rozhovor s 

kolegy, ale především ten konstruktivní a pokud možno pozitivní. Zkráceně bych pouze napsala to 

nejdůležitější - na ZUŠ Dobruška, kde učím čtvrtým rokem, mám skvělé podmínky pro práci s dětmi, 

ať už materiální, časové, prostorové, kolegiální, morální, logistické a další.  Tedy mohu s dětmi 

realizovat nejen praktickou výuku, ale také navštěvovat galerijní programy a poměrně často si od 

kolegů vyslechnout slova obdivu na výsledky práce svých žáků. Pokud se mi nedaří a hodina se 

rozpadne, s odstupem času si musím ve většině případů přiznat, že to bylo pouze mou vinou, tápáním 

nebo neodhadnutím schopností nebo připravenosti žáků. 

Čímž bych chtěla případně povzbudit všechny realitou zdecimované absolventy, že inspirativní 

podmínky a podpora existuje. 


