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Je to dávno, byli jsme ještě 
docela malí a rádi jsme si 

hráli…. malovali jsme cirkus, 
klauny, zvířata, z keramiky 

tvořili také kašpary  
ale třeba                                     

i  
archu Noemovu… 









Snažili jsme se zamyslet nad možnostmi a výtvarným ztvárněním různých typů 
komunikace 

a svoji fantazii rozvíjeli při zpracování tématu motýlů, včel… 
cestovali jsme do Japonska… a tvořili návrh na kimono, kreslili samuraje… 

 













Jak je vidět, tvoření nás bavilo… 



V tomto roce jsme se dominantně zabývali městem , jeho specifiky a detaily.  
A to různými výtvarnými technikami. 

Dalším velkým souborem prací pak bylo zátiší …  prostřený stůl. 



























Tématem byl oděvní design. Navrhovali jsme dekory látek, vyráběli „tatínkovu košili“, 
malovali oblíbené vůně, kreslili a malovali postavu… 

vytvářeli keramické šperky, keramické boty a postavy….. 





















Inspirovali jsme se přírodou. Kreslili a malovali  …co naše oči nevidí…    
                  viry a bakterie, ztvárňovali jsme jejich útok,  

vymýšleli a realizovali na toto téma komiks. 
Vytvářeli jsme z keramiky svět brouků, modelovali velké brouky …. A nakonec jsme 

studovali nebe, jeho barvy a tvary….a to v kresbě, malbě  a dokonce i malbou glazurami 
na kachle. 

K tomu jsme přidali i malby krajiny. 























Naše kroky kráčeli po dlažbě, dělali jsme její frotáže, z nich jsme přecházeli do  kreseb   
a abstrahovaných maleb. Inspirací byly i obyčejné kanály… 

Pastelem jsme malovali krajinné motivy, krajina byla  ztvárněna i technikou enkaustiky   
a suchého plstění. 

  Formou keramických kachlí jsme zachycovali dynamiku vody. A krajinu jsme oživili 
velkým keramickým zvěřincem. 



































 
 

Ve školním roce 2019/20 jsme začali pracovat na tématu DOMOV.  

Rozebrali jsme, čím vším pro nás domov je.  
Že je to místo, které splňuje naše základní potřeby:  
• Soukromí 
• Pohodlí 
• Bezpečí 
• Vlastnictví 
• Jistoty, že právě sem patříme 
Že je to místo: 
• Kde si hrajeme a posloucháme pohádky… 
• Kde jsou ruce, které nás pohladí… 
• Kde jsou nezaměnitelné vůně … 
• Kde  provádíme svoje rodinné rituály… 
• Kde platí svébytná pravidla… 
• Kde máme domácí mazlíčky… 
Že tady vznikají ty nejkrásnější vzpomínky… 
Že právě sem se rádi vracíme …. 
A tato témata byla pro nás inspirací. 
Díky covidu byla práce přerušena,  a proto jsme pokračovali v tématu i malou 
chvíli školního roku 2020/21. A protože  nastalo další přerušení, téma čeká na 
dokončení a práce čekají na vystavení.. . 
 
 

 
 



Panenky KOKEŠI 



Pohádky 



Rodina 









Babičkovské motivace nově 













Ruce 





Domácí bůžci 



Studie na rozkreslení 



Ve školním roce 2019/20 absolvovali první stupeň tito studenti: 
• Mia Hrdinová 
• Adéla Jurečková 
• Nikol Jurečková 
• Anna Hanzelková 
• Jan Nevěděl 
• Klára Varmužková 

 
Ve školním roce 2020/21 absolvují první stupeň tito studenti: 
• Noemi Šebele 
• Andrea Pěnčíková 
• Agáta Čepičková 
• Barbora Dvořáková 
 
Ve školním roce 2020/21 absolvuje druhý stupeň: 
• Eva Gebhardtová  / přijata na studium architektury / 
 
Jejich práce uvidíte na skutečné výstavě… snad v roce 2021/22 



Přijata na studium architektury Eva Gebhardtová 



 
Snad se vám naše virtuální výstava 

líbila a v této neosobní distanční 
době vám přinesla potěchu                

a radost.  
Tak nám i nadále zachovejte přízeň. 

 
 
 

Výstavu sestavila Alena Polachová, duben 2021 
 
  


