
Náměty pro domácí výtvarné tvoření III. - říjen 2020

téma: JABLKO

1. a) Jablko – malba předmětu
    b) Jablko královské

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

Úkol pro nejmenší děti – připrav si jablíčko – bude to tvůj model na
malbu.  Postav si ho na bílý papír nebo na čtvrtku (čtvrtku můžeš
dát i za něj). Krásně uvidíš, jak jablko vrhá stíny. 
Tužkou si předkresli tvar – kresli pomalu – tvar hledej.
Pozoruj jaké barevné odstíny jablko obsahuje, pokus se je namíchat
na paletě (na malbu použij tempery, pracuj i s bělobou).
Promysli  si,  jaké  barvy  použiješ  na  pozadí,  jablko  by  nemělo
zaniknout. Tam, kde jablko vrhá stín – použij tmavší barvy.

Korunovační  (královské) jablko – další varianta úkolu.
Namaluj královské jablko – můžeš si vymyslet svoje  vlastní nebo se 
inspirovat skutečným jablkem, které patří mezi české korunovační
klenoty, viz. fotografie dole.
Jablko předkresli  -  pomalu hledej  tvar – není  jednoduchý.  Křiž  na
jablku udělej mohutnější (širší a větší) než je ve skutečnosti - budeš
na něm potřebovat dostatečný prostor pro vlepování materiálů.
Zlatou barvu nahraď odstíny žlutých. Jak bys namíchal okrovou?
Hotovou malbu zpestři nalepením kamenů a „perel“ (můžeš použít
nasbírané kamínky pomalované na modro –  safíry,  na  červeno –
rubíny, užmoulané kuličky z toaletního papíru – perly. Nebo vlepovat
korálky, kuličky koření... prostě materiály, které tě napadnou a které
máš k dispozici.)
Na lepení se nejvíce osvědčila tavná pistole.

2. Proměny jablka

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



Nakresli a vystínuj  jablko v různých fázích „okusování“.
(Jablko celé – nakousnuté – ohryzek.) 
Nakresli alespoň jeden obrázek nebo můžeš vytvořit sadu různých
stádií ujídání jablka.
Inspiruj se našimi fotografiemi. Nekresli však podle nich, ale vyrob si
(nakousej)  vlastní model. 
Pod a za jablko si vlož bílý papír nebo čtvrtku - aby byly dobře vidět
stíny.
Používej měkké tužky a plastickou gumu.

Pokud se ti nechce  dělat studijní kresbu -;),  je i pro tebe určen úkol
č.3.

3. Jablko jako objekt
    Knížka - plná výtvarných nápadů
 
    (pro 6. ročník ZUŠ až II. Stupeň: PO 16,25 – 18,40
                                                         ÚT 16,25 – 18,40)

Vytvoř knihu ve tvaru jablka. 
V obrázcích za textem najdeš šablonu –  použij ji. Šablonu je potřeba
obkreslit 6x. 
Obkreslená jablka vystřihni  a přelož na půl. 
Jednotlivé poloviny postupně poslepuj k sobě (snad je to patrné z
ilustračních  fotografií).  Vznikne  tak  prostorové  jablko,  které
obsahuje 6 pevných listů.
Pokud jsi přesně stříhal a lepil – jablko má krásný tvar a rovně stojí
na podložce.
Volné listy jablka výtvarně, graficky pojednej. Technika je libovolná –
malba,  kresba,  papírová  koláž,  kombinace  koláže  a  kresby,
ornamenty, dekory, hra s písmem… Fantazii se meze nekladou.
Střídej barevné, černobílé stránky. 
Knížku můžeš použít jako skicář svých nápadů.
Není nutné vytvořit knihu najednou. Stránky zaplňuj postupně podle
chuti a podle toho, jak bude přicházet inspirace. 
Pokud chceš můžeš mi poslat fotku i nehotové knížky.
...A na závěr ještě důležitá věc – nezapomeň na stopku – z drátu,
silnějšího provázku nebo papíru...

Pokud ti vyhovuje více studijní kresba – zkus úkol č. 2.












