
Dobrý den moji milí žáci. 

          Doufám že jste zdrávi a neztratili jste chuť vydat se na dobrodružnou výpravu 
za  objevy na poli výtvarného umění. Věřím, ze jste barvičky ani štětce nenechali 
zahálet. Myslím, že právě v této době nám mohou pomoci zaznamenat co prožíváme, 
abychom si v budoucnu připomněli vše, co jsme prožili.

           K tomu by nám měl sloužit právě DENÍČEK. Do něho si budeme 
zaznamenávat, co nás potkalo hezkého, o čem přemýšlíme a co jsme objevili za den 
zajímavého. Budeme kreslit, psát zaznamenávat vše slovem a obrázky (případně i 
výstřižky z novin a časopisů, tak abychom si v budoucnu  vybavit co jsme zažili, 
přečetli, viděli, případně ochutnali.

          Teď je také čas nechat si vyprávět od svých rodičů nebo prarodičů, třeba co 
dělali a jaký byl svět, když jim bylo tolik jako vám teď. Můžeme se také pokusit o 
ilustraci a popsat situaci obrázkem. Situace a příhody se dají vyprávět i jako komiks. 
Podívejte se také, jak krásně ilustrovala své příběhy paní Daisy Mrázková. Máme 
spoustu šikovných výtvarníku kteří ilustrují knížky pro děti. Určitě ve své knihovně 
najdete ještě další skvělé ilustrátory.
            V deníku je kombinace obrázku a písma. Není jednoduché to skloubit  ale, 
pokuste se o to.

           Většina malířů a umělců si si psala za svého života deník, který jim sloužil 
jako důležitý pomocník pro jejich práci. Třeba náš současný výtvarník a ilustrátor 
František Skála si psal a kresli deník po cestě do Itálie. Karel Hynek Mácha si psal 
deník z cest za českými hrady. A mohli bychom jmenovat mnoho dalších příkladů.
   
          Využijte všeho co máte kolem sebe. Můžete vylisovat jarní kytičku a pak jí 
nakreslit. Malujte třeba i hlínou ze zahrádky pokud jste v přírodě.
             Pro zpestření nám mohou pomoci i otisky nebo frotáž. Tu jsme už také na 
výtvarce zkoušeli, a tak víme, že sní můžeme zaznamenat různé struktury a nerovné 
povrchy. 
 
Uvidíte, že jednou,třeba až budete starší si této drobné práce budete velmi cenit a 
záznamy vám připomenou mnoho detailů a vzpomínek na toto období. Zapojte do 
této činnosti i své blízké. Knížka může být jakýmsi pracovním sešitem celé rodiny a 
kreslit a psát může každý člen.
https://www.youtube.com/watch?v=yNlFH_WrB-k 

TĚŠÍM SE NA VAŠE NÁPADY
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