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1. MANDALY Z PŘÍRODNIN 
- Udělejte si procházku – nasbírejte různé listy, květy, plody – vždy aspoň 12 ks 
- Doma si vyskládejte mandalu – kruhový dekorativní obrazec, s opakovaným 

motivem, určený pro relaxaci 
- Práci si vyfoť 

 

         
 

2. MANDALY Z LISTŮ 
- Po předchozí zkušenosti si zkus mandalu 

nakreslit – čtvercový formát, rozdělit 
úhlopříčkami a najít střed, udělat pomocné 
kružnice (se společným středem) a pomocné 
dělící čáry – vše tence, ať tě potom neruší 

- Obkreslovat zvolený list a zakomponovat další 
prvky- přírodniny, ale i kolečka, šnečky,…můžeš 
využít nápady z 1. úkolu 

- Mandalu můžeš nechat černobílou a 
prokreslovat lineárně drobnější části, ofotit pro 
kamarády a jednu vymalovat. Technika v barvě 
dle možností – voskovky, vodové nebo temperové barvy, pastelky, fixy…  

 

3. TVOŘÍME Z PODZIMNÍCH PŘÍRODNIN – např. 2. práce našeho Matěje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. List 
- Podívej se na žilnatinu listu – listový skelet, podívej se na list a vystopuj žilnatinu 

– čárky v listu nejsou stejně silné. 
- Vezmi si tužku - podle přítlaku lze změnit odstíny i sílu linky. Nebo zkus vzít 

různě silné černé fixy. Některé listy mají zubaté okraje… 
- Hezká je i barevnost – zkus celý list, nebo jen zvětši výřez – viz. poslední foto 

                      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Pro inspiraci posílám odkaz na přírodní podzimní tvoření: 
https://vychytavkov.cz/zacnete-sbirat-podzimni-listi-25-kreativnich-napadu-premenit-krasne-
dekorace/ 
 

 

ABSOLVENTI: 

Napište mi o svém tématu – jaký máte pracovní název, okruh problémů, nad kterými se 

budete svými pracemi zabývat, co zvažujete a jakými technikami, čím se inspirujete, 

k čemu tíhnete (kresby, pastel, křída…keramika, koláže, kombinace technik, 

grafiky=linoryt, tisk ze struktur...). Prací bude asi 8. 

 Techniky mohou být i prostorové – objekty z papírů, recyklace plastů, textilu, 

kartonu…, keramika – věci závěsné nebo na postavení. 

Rozpracovaný plán absolventské práce posílejte do neděle. Přes prázdniny se pokusím 

vypracovat nějaké typy a náměty, které by se vám mohly hodit. 

HEZKÉ PRÁZDNINY VŠEM!!! AŤ SE VÁM DAŘÍ!!! 
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