
Náměty pro domácí výtvarné tvoření II. - říjen 2020

téma: HOUBY

1. Prkénko s nakrájenými houbami

   (pro 1. a 2. ročník ZUŠ: PO 14 – 16,15 Křtinská a
                                           ST 14 – 16,15 J.Růžičky)

Tento týden budeme „výtvarně houbařit“. 
Vyrobíme si prkénko, na kterém nakrájíme naše papírové houby…

V příloze posílám nakreslený obrys prkénka - můžeš jej použít jako
šablonu, (pokud by se nedařilo nakreslit  jeho pravidelný tvar). 
Prkénko překresli  (nebo obkresli) na čtvrtku či karton. Nevystřihuj
ho!
Čtvrtku přilep ze všech stran vykrývací páskou k podložce – mělo by
to být patrné z druhého obrázku. 
Čtvrtka, která se malbou namočí a zvlní, se tak po uschnutí krásně
vypne. 
Pokud nemáš možnost čtvrtku přilepit – nevadí, pokračuj v práci dál!
Na volné místo na čtvrtce nakresli obrysy hub. Jaký tvar má liška,
hříbek, křemenáč aj.…? Jak vypadají v řezu?
Určitě jsi  někdy byl/a s rodiči  na houbách a poznáš běžné druhy
hub. Pokud ne, zapátrej ve vaší knihovně po atlasu (popř. pomůže
internet…). 

Na vybarvení prkénka použij  tempery nebo akvarelky (vodovky) –
„nenatírej“ jednou barvou, ale míchej a propojuj odstíny! 
Na  houby můžeš  kombinovat  tuš  a  akvarelové barvy  nebo jinou
techniku – pastelky, mastné pastely.... 
Platí  však:  pokud  namaluješ  prkénko  tmavé  –  houby  musí  být
světlejší,  aby  vynikly.  Nebo  naopak  –  světlé  prkénko  a  tmavé
výrazné houby.

2. Choroš

(pro 3. - 4. ročník ZUŠ: ÚT 14 – 16,15 Křtinská a 
        5. - 6. ročník ZUŠ: ST 16,25 – 18,40 J. Růžičky)



Po  designovém úkolu  z  minulého  týdne  -  posílám velice  hravou
práci. (Pokud by byl na někoho z této věkové skupiny úkol hravý až
příliš :-)  zvolte si, prosím, námět č. 3)

Na tento úkol budete potřebovat alespoň část menší větve.

Choroš -  houba rostoucí  ze dřeva.  „Talíře zabodnuté do kmenů a
pařezů.“ 
Pro inspiraci jsem pořídila několik fotek těchto hub… Můžeš si však
pořídit svou vlastní předlohu  -  vlastní fotogtrafie z procházky lesem
(nebo si choroše najít v atlasu hub či na internetu).
Na čtvrtku nebo karton nakresli obrys choroše. Budou stačit i zbytky
čtvrtek nebo rozložených krabiček od potravin, jelikož houby budou
poměrně malé (velikost menší A4 až A6). 
Chorošů můžeš vytvořit i několik – tvary samostatné nebo spojené
do sebe – nepravidelné se zvlněnými okraji.
U každé kresby pamatuj na místo, za které budeš hotového choroše
lepit na větev (nejlépe tavnou pistolí).
Na malbu použij tempery - namíchej husté syté nevodové odstíny. V
předloze  pozoruj  barevné  vrstvy.  Protože  barevnost  je  relativně
omezená, v rozumné míře můžeš použít i barevnou nadsázku.

3. Houbové pexeso
 
    (pro 6. ročník ZUŠ až II. Stupeň: PO 16,25 – 18,40
                                                         ÚT 16,25 – 18,40)

Na  výtvarce  jste  se  již  setkali  s  termínem  vědecká  ilustrace  -
atlasová realistická kresba.
Vyber si jednu houbu – jedlou či jedovatou. Tu nakresli a namaluj co
nejvěrněji  na  kartu  o  formátu  14x14  cm.  Kombinuj  akvarel  a
pastelky, nebo kvaš (akvarel s bělobou) a pastelky. 
Pokus  se  navrhnout  zadní  (neobrázkovou)  stranu  pexesa  –
jednoduchý černobílý grafický znak vztahující se k obsahu.
Pexeso obsahuje 32 párů dvojic. Pokud by vzniklo alespoň dvacet
kvalitně namalovaných karet, vytvořila bych z nich pexeso :-) !










