METODICKÝ LIST č.11
CZ.1.07/1.2.37/01.0003
Uplatňování nových forem a metod práce při vzdělávání dětí a žáků se středně těžkým,
těžkým a kombinovaným postižením a autismem v základní škole speciální.
Škola:
Jméno autora:
Název metodiky:
Cílová skupina:
Klíčová aktivita:

ZŠ speciální a Praktická škola Černovice
Hůlková Alena, Kršková Jitka
„Výtvarné aktivity žáků s SVP“
Žáci ZŠ speciální a PrŠ Černovice
KA02 – začlenění a ověření alternativních a podpůrných
výchovně vzdělávacích metod do vzdělávání žáků s SVP

Téma:*

Metodický list / anotace
Název: ZIMNÍ KRAJINA – Sněhuláci
Cíl: práce s papírem – netradiční technika
Pomůcky a použitý materiál: Skartovaný papír, lepidlo Herkules, čtvrtka A4, průklepový
papír, modrý inkoust, zmizík, miska, štětec, nůžky, zbytky barevných papírů, černý a červený
fix, tavná lepící pistole, kontura
Doba přípravy: 60 minut
Stupeň náročnosti: 2 – středně těžké

Postup práce:
Do misky nalijeme vodu (asi do 1/2), přidáme Herkules, zamícháme a do připravené lázně
dáme skartovaný papír. Z hmoty vymačkáme přebytečnou vodu a vytváříme papírové koule.
Dvě menší na hlavu a dvě větší na bříška sněhuláků. Koule jsou mokré a těžké, uděláme si je
s předstihem – schnou nejméně jeden den. Práce s vodou a se skartovaným papírem se dětem
velmi líbila. Potom si čtvrtku A4 natřeme modrým inkoustem. Z průklepového papíru si
vystřihneme 2 pruhy cca 3cm široké. Jeden pruh nalepíme na dolní část a druhý na horní část
natřené čtvrtky. Zmizíkem děti domalují zimní krajinu. Můžeme ji dětem předkreslit tužkou
a oni obrázek samy obtáhnou. Nebo mohou zmizíkem dělat na natřenou čtvrtku jen tečky
(nebo hvězdičky), jako když sněží. Uschlé papírové koule si přilepí s naší pomocí tavnou
lepící pistolí na připravenou čtvrtku. Černým fixem domalujeme oči a knoflíky, červeným
nos a pusu. Nakonec oranžovou konturou nakreslíme sněhulákům ruce.
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„Výtvarné aktivity žáků s SVP“

Datum

Třída

28.1.2013

VII.

28.1.2013

VIII.

Hodnocení, návrhy, nápady, připomínky, inovace
Jára V. – Jára s pomocí natřel plochu čtvrtky modrým inkoustem a štětcem. Po
zaschnutí pomocí zmizíku kreslil po ploše čáry, jako sníh a hvězdičky. Dále Jára přilepil
již hotové kouličky z kousků papíru a lepidla na plochu. Závěrem sněhuláka dokončil
pomocí detailů z barevného papíru a černým fixem. Úkol byl pro Járu středně obtížný,
natíral s malou pomocí, s ostatním jsem mu musel pomáhat již více. Činnost byla
jednoznačně přínosná, procvičili jsme řadu výtvarných technik.
Jára K. – štětcem s kulovou násadou natřel s malou dopomocí plochu čtvrtky
inkoustem, po zaschnutí čáral samostatně volně rukou zmizíkem, společnými silami
jsme dozdobili obarvenou čtvrtku sněhovými vločkami, připraveným papírovým
sněhulákem a přilepili vystřihané barevné ptáčky a větvičky. Úkol byl pro Járu středně
obtížný, s malou dopomocí natíral, lepil a maloval fixem, při zdobení podával
vystříhané doplňky, spolupracoval po celou dobu práce.
Luboš – Skartovaný papír namáčel do lepidla a s vedením rukou tvořil z papíru koule –
papír z lepidla vybíral, ale nemačkal ho. S vedením natřel plochu čtvrtky inkoustem.
Terapeutickými nůžkami s pomocí vystříhal pruhy papíru, které s pomocí natřel
lepidlem a nalepil na vybarvenou čtvrtku. S pomocí nakreslil zmizíkem jednoduché

Jméno
vyučujícího

Fiala

Lhotová

Podpis

7.2.2013

I.

tvary (stromy, vločky). Sněhové koule tavnou pistolí nenalepil. S vedením ruky
dokreslil sněhulákovi oči, nos, knoflíky a ruce.
Lenka – Líbilo se jí namáčet skartovaný papír do vody a mačkat ho, s pomocí tvarovala
tvar větších koulí. S instrukcemi natírala plochu papíru inkoustem samostatně, pouze jí
byl otáčen papír, aby natřela barvou co největší plochu. Pod dohledem vystříhala pruhy
papíru, které s pomocí natřela lepidlem a sama nalepila. S částečnou dopomocí kreslila
vločky a stromy zmizíkem na čtvrtku. S vedením ruky dokreslila sněhulákovi oči, nos,
knoflíky a ruce. Práce ji bavila.
Klára – S radostí plácala rukou do vody při máčení papíru a tvarování koulí, zvládla
pouze brát do ruky namočený skartovaný papír a mačkat ho. Houbičku s vedením ruky
otiskovala na čtvrtku (inkoust). Další činnosti byly pro Kristýnku příliš náročné,
nezvládla je. Cílem nebylo dokončení výrobku, ale spolupráce při
krátkodobé činnosti a uchopování předmětu, jeho podržení a uvolnění stisku v
prostředí, které má ráda – voda.
Lucka – Při namáčení papíru do lepidla pouze namočila ruce. S pomocí mačkala papír
do tvaru koule. S částečnou pomocí natírala plochu papíru inkoustem. Terapeutickými
nůžkami vystříhala pruhy papíru, které s pomocí natřela lepidlem a nalepila s pomocí. S
instrukcemi dokreslila zmizíkem zimní krajinu (stromy a sníh). Při lepení koulí tavnou
pistolí spolupracovala při přitiskování koulí na papír. S vedením ruky domalovala
koflíky, oči, nos a ruce.
Pepa – Samostatně máčel papír v lepidle a následně papír vybíral, mačkal a tvaroval
koule s malou dopomocí. Samostatně natíral papír inkoustem. Podle předkreslené čáry
vystříhal pruhy papíru a nalepil je podle instrukcí na čtvrtku. S částečnou pomocí
vedením domaloval zmizíkem vločky a stromy. Spolupracoval při lepení koulí tavnou
pistolí na čtvrtku. Oči, nos, knoflíky a ruce dokreslil s pomocí.
Honza – Namočil skartovaný papír do lepidla. Při tvarování koulí spolupracoval
neochotně, nechtěl papír mačkat, pouze ho držel. Plochu čtvrtky natíral inkoustem
samostatně. Pruhy papíru vystříhal sám podle předkreslené čáry. S pomocí ho natřel
lepidlem a nalepil. S částečným vedením ruky dokreslil zmizíkem zimní krajinu.
Pozoroval přilepování koulí tavnou pistolí. S pomocí dokreslil knoflíky, nos, oči a ruce

Kolářová

sněhulákům.
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David M.: David samostatně natřel čtvrtku modrým inkoustem, nastříhal 2 pruhy
z průklepového papíru a nalepil na čtvrtku. Po zaschnutí pomocí zmizíku kreslil na
čtvrtku tečky a kolečka- jako sníh. Sám vytvořil ze skartovaného papíru, vody a lepidla
koule na sněhuláka. Nakonec vystřihal čepice, které jsem mu předkreslila na barevný
papír, nalepil je a sněhuláka dozdobil černým fixem (oči a knoflíky) a červeným
domaloval nos.
Jakub M. – Jakub postupoval stejně jako David, jen se mu lépe dařilo dozdobit čtvrtku
– kreslil hvězdičky, jako vločky.
Tomáš M. – Tomáš s mojí pomocí natřel čtvrtku modrým inkoustem a nastříhal 2 pruhy
z průklepového papíru. Sám je nalepil na připravenou čtvrtku. Pomocí zmizíku ji
dozdobil, dělal tečky- jako sníh. Samostatně vyrobil koule ze skartovaného papíru na
sněhuláka. S dopomocí vystříhal čepice z barevného papíru a nalepil je. Nakonec
sněhulákům nakreslil oči a nos.
Marie D. – Maruška sama natřela plochu čtvrtky modrým inkoustem. Po uschnutí na ni
pomocí zmizíku, podle vzoru, nakreslila zimní krajinu – stromy, kopce, hvězdičky.

Hůlková A.

Podpis

Sama vytvořila ze skartovaného papíru 4 koule na sněhuláka. Nakonec jim domalovala
oči, nos a knoflíky a nalepila čepice.
Vojta S. - Stejně samostatně jako Maruška pracoval i Vojta.
Honza P. – Honza samostatně natřel čtvrtku modrým inkoustem. Za mojí asistence
vystříhal 2 pruhy z průklepového papíru a nalepil je na připravenou čtvrtku. Potom ji
zmizíkem dozdobil- dělal na ni tečky – sníh. Sám vyrobil ze skartovaného papíru koule
na sněhuláka. Z dopomocí vystříhal z barevného papíru 2 čepice. Na závěr sám
sněhuláky dokončil pomocí detailů.
Alena Z. – Alena sama natřela plochu čtvrtky, vystřihla 2 pruhy z papíru a nalepila je.
Za pomoci zmizíku na čtvrtku nakreslila hvězdičky. Samostatně ze skartovaného papíru
udělala 4 koule na sněhuláka. Pak vystříhala čepice, které jsem ji předkreslila na
barevný papír. Nakonec dokreslila sněhulákům oči, nos a knoflíky a nalepila čepice.

28.1.2013

VI.

Práce s vodou, lepidlem (Herkules) a skartovaným papírem se dětem velmi líbila.
Všichni samostatně vytvářeli koule na sněhuláky, které jsme museli nechat do druhého
dne uschnout. Pruhy z průklepového papíru, které se lepí na natřenou čtvrtku, po
zaschnutí (do druhého dne) ztvrdnou a čtvrtka se pak již špatně narovnává k další práci.
Proto bych je nakonec nahradila bílým krepovým papírem nebo se může lepení papíru
vynechat a celou čtvrtku dozdobit pomocí zmizíku.
Zuzana – Zuzka samostatně zvládla vytvořit kouličky ze skartovaného papíru.
Inkoustem také zcela samostatně natřela plochu čtvrtky, na kterou zmizíkem nakreslila
vločky. Podílela se na lepení kouliček tavnou pistolí, nakreslila obličej a knoflíky,
vystřihla čepici. Úkol byl pro žákyni jednoduchý, zvládla ho v podstatě celý samostatně.
Se zaujetím vytvářela kouličky, ostatní výtvarné techniky jí byly známy. Inovace –
možno dotvořit zimní krajinu např. pomocí ozdob vystřihnutých z papíru, sníh možno
vytvořit pomocí vaty.
Honza – Honza s částečnou dopomocí vytvořil kuličky ze skartovaného papíru.
Samostatně natřel čtvrtku inkoustem, zmizíkem kreslil vločky (pouze v jedné části
čtvrtky). Žák se podílel na lepení s tavnou pistolí, obličej a knoflíky sněhulákům
nakreslil bez dopomoci. Úkol byl pro žáka jednoduchý až středně těžký. Vytváření

Kršková

kuliček ze skartovaného papíru pro něj byla nová činnost, ostatní techniky znal a zvládal
samostatně.
Michala - Míša samostatně vytvořila kuličky ze skartovaného papíru, sama natřela
čtvrtku inkoustem, při dokreslování zimní krajiny byla nejistá. S dozorem nalepila
tavnou pistolí kouličky na čtvrtku, vystřihla čepici, sněhulákům dokreslila obličej a
knoflíky. Se zaujetím vytvářela kouličky ze skartovaného papíru. Úkol byl pro ni
jednoduchý.
Ivan – Ivan s dopomocí vytvořil kuličku ze skartovaného papíru, samostatně natřel
čtvrtku inkoustem. Zmizíkem místo vloček kreslil zbrkle a rychle čáry, společně jsme
nakreslili několik vloček. S částečnou dopomocí vystřihl pro sněhuláky čepice, které
samostatně nalepil na čtvrtku. Činnost byla pro žáka středně těžká, nepracoval s chutí.

