Projekt: Škola- informační centrum s environmentálním zaměřením
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.06/03.0019, ZŠ a MŠ Přerov nad Labem 112, 289 16
Název pracovního listu: Koláž ala Kolář-spirála, proudy
Téma: Využití starého papíru (novin-textu) pro tvorbu ve výtvarné výchově
Cíle činnosti: Cílem činnosti je seznámit žáky s novým vyjadřovacím prostředkem pro výtvarnou
výchovu a to písmem. Tento úkol by měl rozšířit výtvarně vyjadřovací schopnosti žáků. Dále se učí, při
zapojení fantazie a imaginace, využít tento nový vyjadřovací prostředek a účelně ho zapojit k tvorbě
plošných vizuálně obrazných vyjádření. Konkrétně se budeme zabývat novým a neobvyklým
ztvárněním linie. V neposlední řadě také děti seznámí se současným autorem-Jiřím Kolářem- a jeho
tvorbou (pouze informativně, ukázkami děl).
Pomůcky, použitá literatura:
Pomůcky: větší množství starých novin a časopisů, letáků, nůžky, lepidlo, čtvrtka A4, tužka (pro
výtvarný diktát)
Literatura:
Jiří Kolář-základní informace z internetových stránek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Kol%C3%A1%C5%99
Příběhy Jiřího Koláře-Josef Hlaváček a Jiří Kolář ,nakladatelství Gallery, Praha,rv. 2000
Organizace hodiny, formy a metody práce:
Organizace hodiny: úvodní prezentace, samostatná práce, experimentování, konečně hodnocení
(diskuze nad dílem)
Forma výuky: frontální a později individuální
Metody výuky: prezentace, experiment, samostatná práce
Metodický postup při výuce:
1.Motivace:
A. Připravíme si pro děti ukázky z díla J. Koláře. Můžeme je zpracovat jako jednoduchou prezentaci,
kterou doprovodíme slovním komentářem.(v příloze) Zdůrazníme, že Jiří Kolář je umělcem, který
tvořil v druhé polovině minulého století. Byl původně básníkem a vytvořil několik ve své době
průlomových děl (sbírek poezie). Později si ale začal všímat písma nejen jako prostředku k vyjádření
se slovem, ale i jako prostředku pro výtvarné vyjádření. Začala ho zajímat podoba písma, jeho tvar a
jeho schopnost vytvářet zajímavé prostředí při tvorbě. Začal používat slova a písmena k vytváření
koláží. Zmíníme, že používal i různé druhy starých písem (švabach) nebo notové partitury. Jeho
způsob tvorby byl jiný než ostatních umělců a vytvořil zcela autentické dílo. (následuje prezentace).
Můžeme také zmínit, že Jiří Kolář vymyslel řadu nových technik (roláž, muchláž), a že se s některými
ještě setkáme. (pokud chceme ještě nějakou zařadit)
B.Přistoupíme k vlastní tvorbě. Protože se budeme zabývat výtvarným vyjádřením linie, můžeme
zařadit výtvarný diktát.
Výtvarný diktát: „Byla jednou jedna čára, ta čára byla pomalá, válela se ze strany na stranu a stále se
vááááááleláááááááá, byla lííííííínááááááááááá, pak vyskočila a začala skákat ze strany na stranu,
nahoru, dolu, hop, hop, hop, hop a pak se zkroutila do klubíčka, kde si chvíli hověla….“ Diktujeme a

dětí kreslí tužkou na papír. Když skončíme, porovnáme svoje obrázky. Porovnáme linie, řekneme, co
to je. Následuje zadání hlavní činnosti.
2. Pracovní postup, hlavní činnosti v hodině
Zadáme úkol. Děti mají pomocí vystříhaných slov nebo písmen vytvořit spirálu. Druhým úkolem je
vytvořit linie-pramínky, které se budou různě potkávat, obtékat, tvořit vlnovky, zuby….podle jejich
fantazie, jen by stále měly mít na mysli, že musí být rozeznatelné jednotlivé linie.
Děti vystříhají písmenka z novin. Sestavují z nich obrázky, které lepí na papír. Snaží se tvořit kontrast
mezi různým druhem písma, používají rozdíly velikostí, barvy, a tím tvořit obraz. Záleží jen na jejich
představivosti a fantazii, jaké obrazy vytvoří.
3. Způsob využití výstupů z aktivit v hodině, možné varianty
Písmem je možné dotvářet nejrůznější koláže, výstupy z projektů apod.
Varianty : písmo jako takové je velmi dekorativním prvkem a lze je vyžít při výtvarné výchově běžně.
Například pro dotváření koláží. Dá se využít pro tvorbu obrazů-využití různých velikostí písma nebo
k ozvláštnění různých objektů.
Doporučení pro určitý ročník- věkovou kategorii, návaznost na učivo v ročníku:
4-9. ročník
Odhad časové náročnosti činností a doporučení z osobní zkušenosti:
Časová náročnost : 2 vyučovací hodiny
Doporučení z vlastní zkušenosti: Děti tento úkol zaujal, pracovaly na něm poměrně soustředěně a
vytvořily (i méně výtvarně nadaní žáci) velmi zajímavá a působivá dílka. Zaujala je prezentace, ale více
výtvarný diktát, protože pro ně byl velmi nečekaný, nový (všichni se podepsali na papír a místo
vedení linie začaly psát slovo od slova to, co jsem diktovala). Celkově myslím, že se nám podařilo
zpracovat tento úkol velmi zdařile a mohu ho doporučit.
Zpracovatelka: Mgr. Eva Žemberová
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