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Projekt/výtvarná řada:  
 
Název projektu:  „ Z polí, luk a strání„ 
Autor projektu:    PaedDr. Ladislav Steininger 
Typ školy:                  Střední pedagogická a Střední zdravotnická škola Krnov 
Počet zúčastněných dětí:  70 – 80 studentů 
Věk zúčastněných dětí:      15 – 19 let 
Doba trvání projektu:      1 měsíc 
 

Popis projektu: 
Anotace projektu:  Výtvarné pozorování okolní přírody, přírodnin, příběhy struktur rostlin, živočišní a 
hmyzí říše 
Cíle projektu:    Výtvarné zpracování makrostruktury rostliny / kukuřičný klas /, praktická výuky 
grafické techniky tisku z koláže 
 
Popis jednotlivých částí projektu (vyučovacích jednotek):  
1. seznámení s úkolem, studie přírodniny, kukuřičný klas, kresebná studie doplněná koláží 
2. praktická výuka a nácvik techniky vrstvené koláže 
3. praktický nácvik a tisk vrstvené koláže – dvoubarevný soutisk z jedné matrice 
4. dokončení grafického listu – tisku z koláže tužkovou kresbou  
 

Námět vyučovací jednotky: struktura přírodniny – kukuřičný klas 

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

naučí se pozorovat a vytvoří kresebnou studii – makrostrukturu kukuřičného klasu, naučí se grafickou 

techniku vrstvené koláže, naučí se přípravě tisku a vlastnímu tisku koláže. 

Součástí celého postupu je metodika práce a vlastní příprava budoucí učitelky mateřské školy. 

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

výtvarné zobrazování přírodnin 

Použitá výtvarná technika a didaktické prostředky: grafická technika tisku z výšky, 

vrstvená koláž 

 Vazby k výtvarné kultuře:   



 Bodový scénář vyučovací jednotky:  

 
 

Pedagogická reflexe projektu 

Sebereflexe učitele:  

Přínos projektu:  Pochopení rostlinné struktury, rytmu, řazení jednotlivých semen kukuřičného klasu, 

nalezení krásy ve stavbě struktury. 

Nácvik a praktická dovednost  techniky tisku z výšky – papírová vrstvená koláž. 

Nácvik a praktická dovednost dvoubarevného tisku, příprava barev k tisku. 

Aplikace získané dovednosti v pedagogické praxi učitele a vychovatele. 

 

Seznam odevzdané dokumentace:   

 

1. příprava matrice 



 

2. nácvik tisku z koláže 

 

 

 

3. tisk z matrice 



 

4. tisk první barvy 

 

5. příprava matrice k tisku druhou barvou 



 

6. soutisk dvěma barvami 

 

7. kresebné dokončení  - kresba tužkou  

 



Z blogu učitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


