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1. NEZAPOMEŇTE, že máme v plánu jít do modelovny – budeme TOČIT na kruhu – promyslete, jak 
byste chtěli svůj hrníček-kalíšek nazdobit. 

2. NAKRESLI NÁVRH na samostatné modelování – co by se vám doma z keramiky hodilo, dárek 
pro člena rodiny nebo kamaráda. Z nákresu musí být jasné, jestli to bude prostorová věc nebo 
kachel, předmět k zavěšení nebo postavení. 

3. MAPY – prohlédněte si letecké snímky krajiny. INSPIRUJTE se jimi a zkuste podobné vytvořit na 
čtverec nebo obdélník. Do jaké barevnosti budete svoji práci ladit? 

4. Přikládám KRAJINU SE STROMEM – omalovánku. Vezmi ji jako inspiraci – napoj se z jedné nebo 
druhé strany, obměň barevnost, překresli a prokresluj tužkou, zkus vytvořit podobnou kresbu… 

 
        

 

 



 

5. VYTISKNĚTE si tuto mapu, nalepte ji na formát A3, ale před tím jí podle libovolných 
cestiček ostříhejte okraje. Mapu dotvořte na všechny strany – dokreslete cesty, 
vesnice, město, pokračujte řekami a vodními plochami… Pracujete–li s barevným 
výtiskem, můžete barevné plochy dolepovat podobně zbarvenými papíry… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSOLVENTI  

1. VYUŽIJTE ČAS a promyslete si téma své závěrečné práce – alespoň 8 prací. Zamyslete se, CO 
vás baví a zajímá – jaká oblast (motýl, člověk mezi lidmi, inspirace knihou nebo filmem, pocity, 
lidské ctnosti a neřesti, indiáni, 7 divů světa, budoucnost, čas…. 

2. NAPIŠTE SI SEZNAM – technik, kterými se vámi zvolené téma bude tvořit – zvažte vhodnost i 
oblíbenost, zajímavost, efekt, nebojte se prostorových věcí a instalací 

3. NAKRESLI NÁVRH na samostatné modelování – co by se vám doma z keramiky hodilo, dárek 
pro člena rodiny nebo kamaráda. Z nákresu musí být jasné, jestli to bude prostorová věc nebo 
kachel, předmět k zavěšení nebo postavení. 

NA VŠECHNY VAŠE PRÁCE SE MOC TĚŠÍM, BUDU RÁDA, KDYŽ SI NA TVOŘENÍ NAJDETE ČAS! 
RÁDA SE PODÍVÁM - POŠLETE FOTO NA stursova.jana@email.cz 
    


