
Zdravím všechny výtvarně lačné děti i rodiče.

Je za námi další úžasně plný týden a věřím, že Vás všechny postupně začíná domácí výuka bavit.. 
Ona izolace nás, jak to tak vypadá, ještě dlouho do škol nepustí, takže se možná některým poprvé 
v životě stane, že se do školy bude i těšit :)))

No, v uplynulém týdnu jsem Vám zadával dobrovolný úkol na téma Flipbook, rozhýbaný příběh 
složený z hromady obrázků, které na sebe s malými obměnami navazují. Můj příběh, který můžete 
vidět v komentáři pod zadáním se týkal růstu květiny ze semínka. Sám jsem se divil, co mi v 
průběhu výroby tohoto flipbooku vyrostlo pod rukama za potvoru. Těším se, jestli se někomu z 
Vás také podaří nějaký zajímavý mikro příběh.

Úkol na tento týden je tady. A myslím, že je to raritní( tzn. vzácná) chvíle, kdy Vám dovolím to, co 
během výuky ve škole nechci vidět. A to je práce s MOBILEM… juchuuuuu. Často Vám zakazuji 
hledání podoby věcí, zvířat a vůbec všeho, protože mi jde o to, abyste si na samotnou podobu 
vzpomněli. Abyste zapojili fantazii a nenechali se ukolébat na jednoduchosti překreslení 
skutečnosti podle obrázku z internetu. Často, někdy až hodně často některé odtrhávám od 
mobilu, to proto, aby Vaše koncentrace byla pouze na práci. Teď  Vám bude mobil konečně k 
ruce. 

Takže zadání:


Nafoťte na mobil-


	 4 různá zátiší:	 1. zátiší s ovocem a zeleninou

	 	 	 	 	 2. zátiší s květinou

	 	 	 	 	 3. zátiší se světlem( svíčka, lampička)

	 	 	 	 	 4. volné zátiší


Co to znamená? Najděte si předměty, které Vám přijdou zajímavé, které se Vám líbí nebo mají 
hezký tvar, barvu. Určete si místo( stůl, židle, podlaha), kde všechny tyto předměty poskládáte do 
hezké “kompozice”. Kompozice znamená rozložení, rozmístění nebo skladba.  
U zátiší je důležité i světlo, takže se nebojte použít ostré osvětlení sluníčkem nebo baterkou k 
tomu, aby vynikly stíny a světlá místa na předmětech. Klidně to foťte i večer, kdy osvítíte pouze 
nějaké části vámi sestaveného zátiší. Světlo a stíny jsou vždy krásným kontrastem. 

Po tom, co všechny tyto zátiší vytvoříte a vyfotíte můžete pracovat na úpravách těchto fotek. Buď 
přímo v mobilu nebo pokud máte možnost a umíte to, na pc. Můžete používat různé filtry, úpravy 
ostrosti, zvýraznění kontrastu, dobarvování, zkrátka prozkoumejte pořádně, co Vám ty mobily 
všechno umožňují a jak je možné je skvěle využít. 

Stěně jako v minulých týdnech, tak i tento týden budu toto zadání zpracovávat spolu s Vámi, 
abyste viděli, jak jsem si s tím poradil já.


Přikládám zde inspiraci mých oblíbených malířů a výtvarníků, kteří si téma Zátiší vybrali jako svoji 
vlastní. Zabývali se jím často a rádi a myslím, že je to z jejich děl i hodně patrné, jsou to krásné 
práce.

Krásné Velikonoce, nezlobte rodiče a těšte se do školy. Pa

Štěpán Růžička 
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