VÝTVARNÁ VÝCHOVA – POMŮCKY 5. - 9. třída
Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče,
prázdniny ubíhají zběsilým tempem a v mnoha rodinách nastává čas
přípravy na nový školní rok – a také nákupů. Jak se připravit a co si
připravit na výtvarnou výchovu? Zde najdete veškeré potřebné info.
(Text je delší, ale vyplatí se přečíst si pozorně.)
1. Není nutné nakupovat na výtvarnou výchovu teď v srpnu.
V prvních týdnech budeme tvořit s pomůckami, které máte běžně
v penálu, takže úplně stačí mít své výtvarnické pomůcky připravené
v druhé polovině září.
2. Není nutné vše kupovat nové. Já vím, láká to, nový školní rok –
nová balení štětců, pastelek, barev…
Ale není to nutné. Vaše
loňské štětce budou klidně malovat dál, vodovky máte
pravděpodobně ještě v zásobě, tak proč vyhazovat, co se ještě dá
použít.
Proto: projděte si dobře pomůcky, které máte doma – vymyjte štětce,
zkontrolujte tempery (zda nevyschly), lepidlo (zda lepí), nůžky (zda
stříhají
) a tak dále.
Možná dokonce patříte mezi ty, jejichž výtvarnická krabice zůstala ve
škole. Pokud ano, tak tuto kontrolu proveďte během prvního týdne
školy, zapište si, co je potřeba dokoupit. Co už je nepoužitelné,
vyhoďte do příslušného koše (nezapomeňte, že máme na chodbách
třídící koše).
3. V druhé polovině září už mějte URČITĚ tyto pomůcky:
box / krabice / kufřík na výtvarné pomůcky – stačí prostornější
krabice od bot
tričko / košile … něco většího, co si obléknete přes své oblečení a
budete tvořit bez obav, že se ušpiníte (protože několikrát se určitě
ušpiníte)

hadříky - něco, čím si v klidu uklidíte po práci bez čekání, až se nad
vámi někdo ze spolužáků slituje a půjčí vám svůj, použitý a zapatlaný
hadr s tím, že když už si to půjčujete, tak to taky vyperete … věřte, že
ideální je mít hadr svůj a být v klidu
ubrus / noviny či letáky na zakrytí stolu
tužka 2B, pastelky, nůžky, ořezávátko (stačí z penálu, nemusíte mít
zvlášt)
lepidlo na papír
kelímek na vodu
2 kulaté štětce a vodovky
2 ploché štětce a tempery
černý fix slabý (centropen) a černý fix silný
houbička na nádobí

4. Následující pomůcky jsou na dobrovolnosti – nemusíte mít nic
z následujícího, nebo jen něco. Jak víte, téměř vždy tvoříme tak, že
si můžete vybírat svůj postup, nebo se domluvit na technickém
provedení, které vás baví. Takže se zamyslete, co vás baví nejvíc.
Podle toho se případně zařiďte.
- pokud rádi malujete, tempery navíc – dají se koupit i kusové, hlavně
běloba
- víc štětců, síla podle toho, jak tě baví malovat
- víc tužek – pokud tě baví kreslit (tužky B, čím vyšší číslo, tím silnější a
„mazlavější“ tuha)
- suché pastely
- olejové pastely
- tuš a pero / špejle

- gelovky, fixy
- plastelína – pokud tě baví modelovat
- zmizík (fix) a inkoust
… je to na tobě
5. A abych nezapomněla: pokud jsi tvořil / tvořila v době, kdy jsme se
učili na dálku, nebo o prázdninách, přines na první výtvarnou výchovu
ukázky. Pokud jsi fotila/a nebo tvořila na PC, buď vytiskni, nebo mi
pošli na mail, vytisknu ve škole. V každé třídě si vytvoříme galerii.

Pokud se potřebujete zeptat, poradit, ozvěte se mi na mail.
Zatím přeji krásné dny a těším se na tvoření s vámi!
Mgr. Iveta Vašátková

