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 18.  Správné řešení       11..    NNáázzeevv  pprroottoommuu  Signatura Pořadí v Probance 

OObbrráázzkkyy  PKJKPPKJKPPKJKPPKJKP 64 
 

   2.  Autor, kontakt: Kyb- Jiří-Klaban, Pardubice, E: jiri.klaban.@quick.cz 

   3.  Klíčová slova: malování, tvorba, grafika 

   4.  Kód zaměření: 3   12.  Kód všestrannosti:4 
  1. Skauting, idea, lesní moudrost, filosofie 
  2. Občanství, vlastivěda, dějepis, zeměpis, jazyky 
  3. Kultura, literatura, umění, hudba, zpěv 
  4. Lidské tělo, životospráva, zdravověda, první pomoc 
  5. Pobyt v přírodě, orientace, výzbroj, výstroj,spojení 
  6. Stupně zdatnosti, dovednosti, řemesla, vaření, rukodělky 
  7. Příroda, znalosti, pozorování, ekologie 
  8. Vedení, řízení, pedagogika, metodika, hry 
  9. Fyzička, testy, atletika, sporty' 
10. Vědy, odbornosti, speciální znalosti, odborky 

  (1) fyzický a psychický vývoj 
  (2) mentální, vzdělanostní rozvoj 
  (3) sociabilní rozvoj 
  (4) duchovní, kreativní rozvoj 

 

   5.  Místo k provádění: kdekoliv 

   6.  Věk účastníků:VS, S, R , OSJ, OSS 
VS -
S -
R -

OSJ -
OSS -

vlčata světlušky 
skauti 
roveři 
oldskauti junioři 
oldskauti senioři 

   7.  Potřeby: podložka na kreslení, kreslící potřeby , 10 ks kartiček A7 

   8.  Potřebný čas: není omezen 

   9.  Počet účastníků: 1 – x 

 10.  Datum vzniku: 6.10. 2005 

 11.  Pramen inspirace:  vlastní námět  
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Určitý podnik, výprava, akce se může stát výtvarnou inspirací pro její účastníky, kteří přímo na 
místě, nebo krátce  po jejím skončení vytvoří kreslenou reflexi prožité skutečnosti jako možný 
dokument. Při tom se vychází z toho,   že kreslit nějakým způsobem umí každý a nedokonalost  

( naivní umění) může být stejně zajímavá jako dokonalost.  
 

1. Připrav 10 ks kartiček  velikosti A7 (7,5 x 10,5 cm), nebo menších 

2. S použitím libovolných kreslících potřeb, příp. vodových či jiných barev 
nakresli, namaluj 9 obrázků, souvisejících tematicky s danným podnikem 
nebo zadaným tématem 

3. Na desáté kartičce graficky vyjádři název podniku nebo tématu , 
případně další důležité vysvětlující údaje. 

4. Deset takto  vzniklých kartiček  umísti oboustranně na čtvrtku A4,přilep 
lepidlem a obrázky opatři stručným komentářem. 

 

 15.  Hodnocení úkolu 

1. Za každou namalovanou kartičku  máš 1 bod 

2. Za graficky pěkné uspořádání obrázků na A4 čtvrtce , včetně kartičky 
s nápisem máš 5 bodů 

3. Kritickým okem pohlédni na své dílo a podle kvality vynásob celkový zisk 
bodů číslem 1 – 3 ( 1: nic moc, 2: nemusím se za to stydět, 3: moc se 
mi to povedlo) 

 

 16.  Úspěšnost v % 

 
                                                   Počet získaných bodů 
                                    %Ú =   ------------------------------------  . 100                                                
                                                              45

 

17.  Konkrétní úkol 13.   Motivace, legenda 

14.  Zadání úkolu 


