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Identifikátor 
materiálu 

EU: ICT – 3 – 18 

Anotace 
Žák si prohlédne ukázky, připraví si materiál a pomůcky. Seznámí se 
s pracovním postupem. Z několika návrhů si vybere nejlepší a vytvoří 
květinu. Odpovídá na položené otázky. Dbá na bezpečnost – nůžky. 

Autor Mgr. Zdeněk Chvojka 

Jazyk Čeština  

Vzdělávací oblast Umění a kultura 

Vzdělávací obor Výtvarná výchova 

ICT = 
Předmět/Téma 

 
Výtvarná výchova /Základní pojmy pro VV a výtvarné techniky 
 

Očekávaný výstup 
Žák zvolí vhodný pracovní postup, hledá optimální řešení. Pracuje 
samostatně, výrobek nekopíruje předvedené ukázky. 

Speciální 
vzdělávací potřeby 

Zdravotní postižení - LMP  

Klíčová slova 
Dvojrozměrná práce – šířka, výška, trojrozměrná práce má navíc 
hloubku 

Druh učebního 
materiálu 

Pracovní list 

Druh interaktivity Aktivita 

Cílová skupina Žák 

Stupeň a typ 
vzdělávání 

základní vzdělávání – 2. stupeň 

Typická věková 
skupina 

10 - 11 let / 5. ročník 

Období tvorby 
DUM 

2/2013 

 

 

 

 

 

 

 



 

KVĚTINA 
STŘÍHANÁ A LEPENÁ 

 

Při výtvarné práci můžeš kreslit, malovat, tisknout… 

Výkres je dvojrozměrná práce. Má šířku a výšku. 

Papír můžeš ohýbat a skládat. Získáš tak třetí rozměr – hloubku. 

Vytvoříš trojrozměrnou práci – barevný květ. 

 

           
Pouze barevné papíry.                                           Kresba olejovým pastelem. 

             
Základem jsou 3 různě veliké květy.                     Před lepením dobarveno. 

 



 

Co budeš potřebovat? 

1. Čtvrtku A4. 

2. Barevné papíry. Spotřebuj hlavně odstřižky. 

3. Měkkou tužku. 

4. Nůžky. Pozor na bezpečnost! 

5. Bílou lepicí pastu. 
6. Hadřík na ruce. 

7. Možná i barvy. /vodovky, olejový pastel, fixy/ 

8. A hlavně svou fantazii. 

 
 

Jak budeš postupovat? 

1. Prohlédni si ukázky. 

2. Nakresli si několik nápadů. Jeden si vyber. 

3. Ze čtvrtky vystřihni základní tvar. 

4. Z barevných papírů další části. 

5. Některé části doplň barvou, ohýbej a skládej papír. 

6. Slep jednotlivé části. 

 
 

Jak to vidíš ty? Ať neztrácíš zbytečně čas. 

1. Ve které fázi práce můžeš použít vodovky? Proč? 

2. Kdy použiješ Giocondy? Proč? 

Odpovědi napiš na druhou stranu papíru. 

 
 

Jak hodně tě práce bavila? Víc kytiček = víc radosti. 
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Zdroje: 
Uveřejněné odkazy [cit. 2013-02-02]. Dostupné pod licencí Clker na WWW: 

 Květina z barevných papírů: archív autora, Věra Chvojková 

 Květina dokreslovaná s modrým středem: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

 3 bílé šablony: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

 Část květu, dokresleno olejovým pastelem: archív autora, Mgr. Zdeněk Chvojka 

 Červená kytička – hodnocení: <http://www.clker.com/cliparts/z/p/g/P/M/i/brown-flower-md.png> 

 Žlutá kytička – hodnocení: <http://www.clker.com/cliparts/J/j/F/R/i/i/green-flower-md.png> 

 Zelená kytička – hodnocení: <http://www.clker.com/cliparts/d/k/n/k/K/9/green-flower-md.png> 

 Oranžová kytička – hodnocení: <http://www.clker.com/cliparts/M/4/T/6/T/N/red-orange-flower-md.png> 

 Fialová kytička – hodnocení: <http://www.clker.com/cliparts/z/a/K/i/G/f/purple-pink-flower-th.png> 
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