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Nabízíme vám metodickou přílohu k jarnímu číslu ča-
sopisu Ben Já Mína v galerii ve školním roce 2017/2018. 
Je to již devátá metodika od začátku vydání časopisu 
(nejen) pro skautské předškoláky – benjamínky. Přílo-
hu si můžete vytisknout nebo přečíst na obrazovkách 
svých přístrojů, vedoucím benjamínkovských skupin by 
měla chodit s časopisem v balíku vytištěná. Pokud se 
tak náhodou neděje, dejte nám vědět. Metodika je opět 
nachystaná tak, aby se dala každá rubrika tisknout na 
samostatný list. Starší metodické přílohy naleznete na 
adrese skaut.cz/metodikabenjamina.
 
Hlavním smyslem této přílohy je pomoci vám – vůdcům 
a vůdkyním, rodičům či učitelkám a učitelům či průvod-
cům, aby se vám s časopisem Ben Já Mína pracovalo co 
nejlépe a abychom se s vámi podělili o tipy, které se do 
časopisu přímo nevešly nebo svým charakterem nehodi-
ly. Doufáme, že vám tato příloha bude k užitku.
 
Jednotlivé rubriky v časopisu jsme propojili s Pracovními 
listy pro benjamínky, ke stažení je najdete na adrese: 
https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/benjaminci/pesin-
ky. Koupit je můžete v pražském Junshopu nebo přes 
e-shop na adrese www.junshop.cz či www.obchod.skaut.cz.

Symbolický rámec čísla
Tentokráte se Ben a Mína s vedoucí Jankou a jejich sku-
pinou benjamínků vypraví do Národní galerie v Praze. 
Každá rubrika představuje jednoho umělce a jeho dílo. 
Zkuste si na ně zahrát i vy! Už jste podnikli se svými 
„benjamínky“ výpravu na nějakou podobnou kulturní 
akci? Inspirujte se naším galerijním číslem.
Anebo, pokud máte svůj vlastní symbolický rámec a ne-
hodí se vám pracovat s nějakým dalším, klidně pokračuj-
te, jak jste zvyklí. Aktivity, které časopis nabízí, můžete 
s dětmi využít k hraní, tvoření i experimentování. 

Toto číslo vzniklo ve spolupráci s Národní galerií. Origi-
nály vyobrazených reprodukcí jsou v majetku Národní 
galerie v Praze a k vidění jsou v expozicích Veletržního 
paláce v Praze. Děkujeme Národní galerii za možnost 
jejich publikování i za spolupráci na tomto čísle. 

Co se děje v galerii a proč ji navštívit? 
Přijďte s Benjamínky do galerie! Galerie je místem, kde 
se potkáte s originály děl – vidět obraz či sochu zblízka 
je jiný druh zážitku, než vidět ji na obrázku v knížce 
nebo časopisu. Setkání s uměním rozvíjí vnímavost, 
empatii a kreativitu a otevírá nám nové pohledy na svět 
kolem nás. Národní galerie není jen Veletržní palác, ale 
i Schwarzenberský a Šternberský palác na Hradčan-
ském náměstí, Klášter Sv. Anežky a Palác Kinských na 
Staroměstském náměstí. Můžete přijít kdykoliv během 
otevírací doby a objevovat umělecká díla vedeni pra-
covními listy. V některých objektech Národní galerie 
si lze zapůjčit i další hry či pomůcky. Jsou tu pro vás 
nejen stálé expozice, ale také krátkodobé výstavy, které 
se během roku proměňují a jejichž součástí jsou i in-
teraktivní studia, v nichž můžete experimentovat jako 
umělci. O víkendech jsou připraveny Dílny pro děti od 
4 do 15 let, v týdnu lze navštívit Herny pro nejmenší od 
1,5 do 5 let.

Sledujte Národní galerie dětem na Facebooku, a neu-
nikne vám nic z programů a aktivit pro děti, teenagery, 
rodiče i celé rodiny.

Jako skupina si můžete objednat program z nabídky 
Programů pro Mateřské školy. Téma programu, datum 
i čas tak lze domluvit individuálně a po celou dobu vás 
bude provázet zkušený lektor či lektorka. Více informací 
a kontakty najdete na webu http://www.ngprague.cz/sko-
ly-a-ucitele.

Národní galerie není jedinou galerií u nás. Najděte 
ve svém okolí galerii nebo muzeum, kde můžete najít 
umělecká díla, navštivte jej a své zážitky sdílejte s jiný-
mi skupinami Benjamínků. 

Úvod
fotografie – archiv N

G



Zpětná vazba
Neustále sbíráme zpětné vazby od vás. A protože je stále 
co vylepšovat, jsme za vaše odezvy vděční. Na základě 
nich pak upravujeme zadání, práci se symbolickým rám-
cem i metodikou. Je to rozhodně užitečné a moc vám za 
ně děkujeme. Za jakékoli nápady, postřehy, a komentáře 
budeme velmi rádi. Napsat nám můžete na e-mail:  
julie.dominika.zemanova@skaut.cz nebo vyplnit dotazník 
na adrese https://docs.google.com/forms/d/1Eo8R2HNxHO-
KBUDY_563leB2sbKX25ToW3_rmJ8cIEBY/edit.
Ti, kteří se budou na vyplňování nebo zasílání zpětné 
vazby podílet pravidelně, rádi na konci školního roku 
odměníme :). Předem vám děkujeme!

Ben Já Mína na Facebooku
Najdete ta nás i na facebookovém kanálu/stránce
BEN JÁ MÍNA:  
https://www.facebook.com/benjamina.casopis

Připravili jsme k té příležitosti video Ben a Mína 
se představují: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=4x926d5Jq1M&feature=youtu.be.

Pokud se vám časopis líbí, doporučte ho svým přátelům 
či průvodcům/průvodkyním nebo učitelům/učitelkám 
a odkažte je na web http://benjamina.skaut.cz. 

Děkujeme!
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Děti se spolu s vedoucí Jankou vypravily do Národní 
galerie, aby si prohlédly obrazy a díla a něco se o nich do-
zvěděly. Zamýšlí se nad tím, zda jsou to všechno opravdu 
také umělecká díla, i když se to tak na první pohled ne-
musí zdát. Ale vedoucí Janka jim o dílech povídá a děti 
čas v galerii baví. Uprostřed výstavních prostor pak 
s překvapením nalézají mnohé věci – hrnek s ouškem, 
klubíčko, mraky, noty, kameny a láhev s tekutinou a ptají 
se, kde se ty předměty asi vzaly? Janka přichází s myš-
lenkou, že jsou to věci, které tu zbyly po umělcích a které 
potřebovali k tvoření. To je příběh tak, jak napadal nás, 
ale je možné, že vás napadne k němu ještě něco dalšího – 
nebojte se dát dětem prostor pro fantazii. 

Příběh si s dětmi můžete společně převyprávět. Můžete 
to udělat třeba tak, že každé dítě nebo skupinka dětí 
zkusí popsat jeden obrázek a ve vyprávění se vystřídáte 
tak, aby to všem bylo příjemné a všichni, kdo chtějí, se 
dostali ke slovu. 

Povídat si spolu můžete o Národní galerii – byly tam už 
děti? Jaké to bylo? Pokud ne, jak si ji představují? Po-
kud o ní nevědí, můžete si o ni připravit nějaké krátké 
povídání. Byly v nějaké jiné galerii někde jinde? Dokáží 
o tom vyprávět? Nebo viděly v nějakých knížkách obrazy 
známých umělců? Můžete to využít k tomu, abyste si 
nějakou knihu nachystali k prohlížení. 

Pokud je to pro vás dostupné, můžete se společně vydat 
do Národní galerie, objednat si jejich program nebo vy-
razit do Herny, která je určená dětem 1,5 až 5 let s dopro-
vodem a bývají v ní nachystaná výtvarná a tvořivá stano-
viště. Pokud máte v blízkosti svého bydliště jinou galerii, 
podívejte se, zda i ona nenabízí programy pro děti. 

Před tím než se vydáte do nějaké galerie, můžete spolu 
s dětmi probrat, jak se asi očekává, že se budete v galerii 
chovat. Velmi praktické a užitečné může být se jít před 
návštěvou někam vyběhat a vyřádit, aby pak děti, zvlášť 
ty menší, takový program mohly zvládnout. 

Druhá strana rubriky je věnovaná právě těm předmě-
tům, které děti s Jankou nalezly ve výstavním prostoru 
a které při tvorbě využívali jednotliví umělci. Dokážete je 

spojit s jednotlivými díly? Tento úkol doporučujeme dě-
lat s dětmi až na závěr poté, co si projdete ostatní rubri-
ky, ale pracovat na něm mohou děti samozřejmě i před-
tím. Zkuste být badateli – stanovte si hypotézu – komu 
co asi mohlo patřit?, naplánujte jak a kde se dozvíte víc, 
pátrejte, zapisujte a sbírejte důkazy, vyhodnoťte, vraťte 
se k hypotéze, šiřte do světa :-). 

Ve spodní části můžete vytvářet s dětmi otisky předmě-
tů, které najdete ve svém okolí a kterým nevadí, že je 
dočasně umažete. Připravte si malé kalíšky s barvami 
(postačí tempery, využít můžete ale i kvašové barvy, 
akrylové) a namáčejte v nich předměty a otiskujte. Prav-
děpodobně dětem nebude stačit prostor, proto mějte 
připravené papíry, na které děti mohou pokračovat. Co 
vzniklo? Poznají ostatní, co děti využily za předměty 
k tisku? Vznikají nové nápady, co by to mohlo být? Buďte 
kreativní a rozvíjejte fantazii. 

Pokud vás grafické techniky zaujaly, můžete využít baka-
lářskou práci, která na toto téma vznikla a popisuje i dal-
ší grafické techniky vhodné pro předškoláky (https://theses.
cz/id/9g7lby/Grafick_vtvarn_techniky_v_matesk_kole.pdf ). 
Pokud budete chtít, pošlete nám fotografie do redakce, 
rádi je zveřejníme na našem facebooku. 

Aktivity:
• vyprávění příběhu
• povídání o Národní galerii
• prohlížení knížek s tematikou výtvarných děl
• návštěva galerie
• spojování předmětů s díly (bádání)
• vytváření otisků
• další grafické techniky

Propojení s Pracovními listy:
2. Chování v MHD a na ulic
12. Každý má rád něco jiného
14. Naslouchání okolí
26. Spolupráce
27. Autority
28. Povolání
29. Společenská pravidla
40. Výlet

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské 

schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
1.3.1. Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád s důra-

zem na schopnost zaujetí perspektivy druhého, schopnost 
naslouchat.

2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních 
listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na 
jednotlivé pracovní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních 
listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti: 
jemná motorika, grafomotorika, jazyk a řeč, rozvíjení po-
znání, představivosti a fantazie, spolupráce ve skupině

Zdroje:
https://theses.cz/id/9g7lby/Grafick_vtvarn_techniky_v_ma-
tesk_kole.pdf

1. Vzhůru do Národní galerie



Děti se společně s vedoucí Jankou seznamují s prvním 
malířem a jeho dílem. Tím je Antonín Hudeček (1872–
1941) a jeho obraz Potok v slunečním svitu (Tůň v lese) 
z roku 1894. 

Antonín Hudeček (1872–1941)
dílo: Potok v slunečním svitu (Tůň v lese) 1894
Vedle Antonína Slavíčka významným českým krajinářem 
přelomu 19. a 20. století. Snažil se přenést na plátno své 
vjemy a dojmy z krajiny pomocí barevnosti i technikou 
dělených skvrn, jakou používali impresionisté. Ke krajině 
se stále vracel a snažil se vystihnout atmosféru, která je 
v jeho obrazech klidná, tichá až melancholická, stejně 
jako postavy, které se v ní vyskytují.    
 
Hesla k dalšímu prozkoumání: Antonín Slavíček, impre-
sionismus, symbolismus, secese, krajinomalba

Rubrika se hodně věnuje barvám a barevnosti. Můžete 
si s dětmi povídat o obraze, který Antonín Hudeček na-
maloval. Jak se dětem líbí? Co je zaujalo? Znají nějakou 
podobnou krajinu? Chtěli by se do takové, jakou namalo-
val Antonín Hudeček, podívat? Povídat si můžete i o tom, 
proč je pro skauty příroda hodně důležitá. Máte-li 
možnost, ukažte dětem obraz ve větší velikosti, zvlášť, 
pracujete-li ve větší skupině, aby si ho mohly dobře pro-
hlédnout. Ideální je kniha či časopis, postačit ale může 
i telefon, kam si obrázek stáhnete, máte-li větší displej. 

Napravo pravé strany rubriky najdete barevný vzorník. 
Vaším úkolem může být vyběhnout ven a najít přírod-
niny nebo cokoli, co vás zaujme a můžete si odnést, ve 
stejné barvě jako barvy ve vzorníku. Můžete si pak o ná-
lezech povídat. Jak se vám hledalo? Od jaké barvy bylo 
těžké nalézt vzorek? Od jaké to šlo naopak snadno? Ak-
tivitu můžete rozšířit o další odstíny, skvěle k tomu po-
slouží vzorníky, o které můžete požádat obchody, ve kte-
rých se prodávají barvy a laky nebo velké hobbymarkety. 
Vzorníky si můžete zalaminovat, máte-li příležitost, a no-
sit s sebou na výpravy. 

Na levé straně najdete i tři a tři rámečky. Jedna trojice 
má zadání, že si máte ve svém okolí najít tři různě ba-
revné tekutiny a podle každé z nich vybarvit jednotlivé 

rámečky. Pracovat se dá pastelkami, ale ideální pro tuto 
techniku budou vodovky, popř. tempery, které děti mo-
hou míchat a vytvářet tak ideální odstín. To samé platí 
i pro druhou trojici rámečků. Děti mají za úkol najít tři 
druhy půdy a zkusit trefit jejich odstín nebo zkusit ma-
lovat přímo půdou. Je dost možné, že budou potřebovat 
barvu naředit vodou, proto mějte nachystané kalíšky 
nebo lahvičky s vodou. Pro děti to může být těžký úkol, 
ale povzbuďte je, že to nemá žádné správné a špatné ře-
šení. Pokud se vám bude chtít, mohou si děti mezi sebou 
ukázat svoji práci a sdělit si, jak se jim pracovalo. Co bylo 
těžké a co šlo naopak dobře. 

Na pravé straně najdete Hudečkův obraz, kterému ale 
chybí barvy tak, jak je on namaloval. Úkolem je, vybarvit 
obraz podle toho, jak by vypadal, kdyby to bylo na jaře, 
v létě, na podzim a v zimě. Máte-li možnost, můžete si 
ještě nafotit další dva obrázky, které děti vybarví podle 
toho, jestli je na nich noc nebo den. Pokud si je zvětšíte, 
můžete do nich i malovat další postavy, třeba sami sebe. 

Aktivity:
• povídání o Antonínovi Hudečkovi
• povídání o tom, co děti na obraze zaujalo
• práce se vzorníkem
• práce s jednotlivými odstíny
• zachycování barev u třech tekutin a třech půd
• vybarvování podle ročních období

Propojení s Pracovními listy:
8. Správné oblékání
12. Každý má rád něco jiného
28. Povolání
31. Co nám dává příroda
37. Roční období
39. Vnímání přírody

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.2. Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní pobyt 

v ní a její poznávání.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské 

schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.

1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
1.3.1. Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád s důra-

zem na schopnost zaujetí perspektivy druhého, schopnost 
naslouchat.

2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních 
listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na 
jednotlivé pracovní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních 
listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.1.1. Časopis přináší informace a aktivity z jiných oddílů Ben-
jamínků (vhodnou formou), seznamuje se skautským 
hnutím.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti: 
jemná motorika, jazyk a řeč, rozvíjení poznání, předsta-
vivosti a fantazie, vztah k přírodě

2. Kde se mění barvy



3. Obrazy v pohybu
František Kupka (1871–1957)
dílo: Klávesy Piana, Jezero 1909
Český malíř, který většinu života strávil ve Francii. Kupka 
patří k nejoriginálnějším umělcům 20. století a průkop-
níkům výtvarného umění, kteří dospěli k abstrakci vlastní 
cestou. Hledal možnosti, jak zobrazit pohyb v obraze. Ať 
už to byl pohyb člověka či předmětu, nebo hudby, která 
rozvibruje barvy nebo bujení organismů. Studoval pří-
rod ní vědy – fyziologii a optiku, ale také astrologii 
a spiritismus. 

Abstraktní umění je nekonkrétní, nefigurativní, nezob-
razuje žádné konkrétní předměty nebo figury.  
Hesla k dalšímu prozkoumání: Abstrakce, secese, 
orfismus

Notová osnova:
Povídejte si s dětmi o tom, jak lidé vnímají hudbu. Někdo 
hudbu vidí (malíři), někdo ji cítí svým tělem (tanečníci) 
a jiní ji slyší. Aby mohli lidé své vnímání zprostředkovat 
dalším, začali hudbu různě zaznamenávat. Notový zá-
znam na této dvoustraně je písnička Běžela ovečka. Může-
te si s dětmi povídat o tom, proč vypadá každá nota jinak 
a proč jsou na notové osnově různě umístěny. Také si mů-
žete s dětmi vytleskat rytmus této písničky podle not.

Obtáhni notovou osnovu – grafomotorické cvičení, vez-
měte pastelky a obtahujte čáry notové osnovy. Každý 
řádek může být jinou barvou.

Jak vnímám hudbu – s dětmi si pusťte skladbu, např.: 
Vltava od Bedřicha Smetany, Čtvero ročních období od 
Antonia Vivaldiho, Symfonie č. 5 od Ludwiga Beethovena 
nebo od Antonína Dvořáka Z Nového světa či Humoresku 

– výběr záleží na vedoucím, ale doporučujeme skladbu 
beze slov, aby se děti soustředili na zvuk. Pomocí paste-
lek zachyťte na volnou notovou osnovu své pocity z hud-
by. Můžete kreslit puntíky znázorňující noty, či jen čáry, 
které proudí (oscilují) notovou osnovou nahoru a dolu 
a mění svou barvu podle toho, jak na nás hudba působí. 
Doporučujeme nejprve nechat děti poslouchat hudbu 
se zavřenýma očima, až se na to samy budou cítit, tak 
ať si potichu vezmou pastelky a začnou kreslit. Pokud 
Vás aktivita bude bavit, vezměte si čistý papír a zkuste 

zakreslit pocity z více skladeb. Pro zaznamenání můžete 
použít i papír většího formátu. Také si s dětmi můžete 
popovídat, jak na ně jednotlivé části skladby působily či 
jakou hudbu poslouchají ony nebo jejich rodiče. Co se 
jim na hudbě, kterou poslouchají, líbí.

Rozpohybuj svůj obrázek
Vytvořte si s dětmi vlastní pohyblivý obrázek. Budete 
potřebovat šablonu z vystřihovánky (Rámečky) uvnitř 
časopisu, špejle a lepidlo. Šablonu nejprve vystřihneme, 
poté přehneme podle čárkované čáry, z druhé strany 
natřeme lepidlem, doprostřed dáme špejli a slepíme 
pevně k sobě, tak aby byl vidět obrázek na obou stranách. 
Nakonec otáčíme špejlí mezi dlaněmi. Zkuste s dětmi 
najít ideální rychlost otáčení, tak aby motýlek letěl. Další 
šablony na pohyblivé obrázky naleznete zde:
http://www.fyzikahrou.cz/fyzika/hracky-a-modely/ozivle-obrazky
http://fyzikanasbavi.zsnovolisenska.cz/hracky-vlastnima-ruka-
ma-a-hlavou/hracky-z-papiru

Jak je možné, že se bude obrázek pohybovat? 
Za to může naše oko a jeho vnímání. Lidské oko má 
takovou vlastnost, že pozorujeme-li upřeně libovolný 
předmět, a potom odvrátíme zrak nebo nám předmět 
sám zmizí z očí, na malou chvíli si uchováme na sítnici 
jeho obraz. Díky této vlastnosti našeho zraku dokážeme 
pozorovat i pohybující se předměty. V oku se nám totiž 
překrývají dva obrazy. Ten, který jsme zachytili před ma-
lou chvilkou a ten, který vidíme právě v tomto okamžiku. 
Překrývání obrazů nám umožňuje, abychom si uvědomili 
jev pohybu. Nevnímáme proto pohyb jako řadu odděle-
ných nehybných obrazů, ale jako úkaz trvalý, plynulý a ne-
přerušovaný. Bez této vlastnosti oka bychom se nebyli 
schopni dívat na filmy promítané na promítací plátno.

Zachyť do rámu pohyb baterky
Na obrázku je Janka, jak za tmy ukazuje dětem pohyb 
světla pomocí baterky. Zkuste to s dětmi také. Pokuste 
se udělat v místnosti tmu, vezměte baterku a začněte 
s ní pohybovat. Poté nechte děti zaznamenat, co viděly. 
Můžete zkusit použít i jiné než bílé světlo. Pokud vaše 
baterka nemá např. červené světlo je možné ji přelepit 
barevnou izolepou a barvu si změnit sami.

Další možností je zachytit pohyb světla pomocí fotoapa-
rátu nastaveného na snímání dlouhého času.

Tipy pro další aktivity:
Kniha – Jak vznikl film (Dvořáková Tereza, Nikkarin, Tý-
mal František, nakladatel Argo, 2017) – kniha vypráví 
o tom, co se všechno muselo stát, než vznikl první celo-
večerní film. Kniha vám poskytne další tipy na práci 
Také doporučujeme projekt Nebojte se klasiky (http://
www.nebojteseklasiky.cz/ ), díky němuž můžete poslouchat 
klasické skladby trochu jinak než jste zvyklí.

Aktivity:
• povídání o vnímání hudby
• grafomotorické cvičení – obtáhněte  

notovou osnovu
• smyslové vnímání – poslech hudby
• pokus – pohyblivý obrázek
• pokus – pohyb světla

Propojení s Pracovními listy:
12. Každý má rád něco jiného
14. naslouchání okolí
19. pocity

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské 

schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních 

listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na 
jednotlivé pracovní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních 
listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
jemná motorika, jazyk a řeč, rozvíjení poznání, představivosti 
a fantazie

Zdroje:
http://www.fyzikahrou.cz/fyzika/hracky-a-modely/ozivle-obrazky
http://fyzikanasbavi.zsnovolisenska.cz/hracky-vlastnima-ruka-
ma-a-hlavou/hracky-z-papiru



4. Galerie pod širým nebem
Hugo Demartini (1931–2010)
dílo: Demonstrace v prostoru 1968
V šedesátých letech se sochař Demartini rozhodl pro 
experiment přenesení sochy do prostoru. Uměleckého 
díla, které trvá jen chvilkový okamžik a je dílem gravitace 
a náhody. Do té doby tvořil reliéfy a objekty racionálně 
seskládané z geometrických tvarů, převážně koulí, které 
jsou pro jeho tvorbu specifické. 

„Když ty věci vyhodíš a ony dopadnou, má to úplně jinou 
zákonitost... Nikdy jsem však do toho nezasahoval; mohl 
jsem věci vypustit, ale nemohl jsem nic přidat – to se 
ihned pozná, začne to být cizí.“
J. Hlaváček, Hugo Demartini, Praha 1991, s. 78. 

Hesla k dalšímu prozkoumání: konstruktivismus, kon-
ceptuální umění

Rámy obrazů
Z tvrdého kartonu si připravte rámy na obrazy. Tloušťku 
rámu si můžete vybrat podle materiálu, neměl by však 
být moc silný, aby nerušil obraz uvnitř. Pomocí lepidla 
nebo tavicí pistole připevněte na rámy úlovky z jarních 
výprav: prázdné ulity plžů, klacíky, první květy. Pokud 
jste nic podobného nenašli, rám si vybarvěte barvami 
podle své chuti.

Stejné rámečky
Pozorně se zadívejte na rámy obrazů v časopise, dva jsou 
stejné. Najdete je?

Dokreslování
Když se podíváte na oblohu, určitě na ní uvidíte mra-
ky, které vám něco připomínají. Poproste rodiče nebo 
vedoucí, ať pořídí pár fotografií mraků. Ty pak můžete 
zkoušet domalovat do různých divotvorných zvířat nebo 
skřítků. Podobně můžete svoji fantazii vyzkoušet třeba 
na fotografiích skal nebo stromů.
Dále vyzkoušejte některou z následujících aktivit: Můj 
atlas mraků https://jdeteven.cz/games/cz/muj-atlas-mraku 
a sledování mraků 
http://ucimesevenku.cz/laborator-venku/predpoved-pocasi/.

Demonstrace v prostoru
Posbírejte různá dřívka, klacíky, špejle nebo papíry. Vše 
dejte na jednu hromadu a vyhoďte do výšky. Poproste 
kamaráda nebo rodiče, ať zkusí klacíky ve vzduchu za-
chytit fotoaparátem. Vyfotit můžete i dílo po dopadu 
na zem. I když vyhodíte pokaždé stejná dřívka, výsledek 
bude vždycky jiný. O vhodná dřívka zkuste poprosit v ně-
jaké truhlárně, kterou máte poblíž. Pro truhláře se jedná 
o odpad. Tuto návštěvu u truhláře můžete spojit s téma-
tem povolání. Nebo si udělejte výlet do blízkého parku či 
lesa a klacíky nasbírejte tam. 

Lepené objekty
Objekty po dopadu na zem můžete slepit. Vyhrajete si 
ale i v klubovně, pokud si dřívka přinesete dovnitř. Ide-
ální na tvoření jsou například sady od firmy Detoa www.
detoa.cz, která prodává pytlíčky kostiček. Z těch si můžete 
stavět, co vás napadne. V jejich pytlíčku můžete najít 
kousky různých her – mrkve, husy, kostky, figurky…

Malba
Obrovské malířské plátno získáte díky potravinářské 
fólii. Tu natáhněte mezi stromy a můžete se pustit do 
díla. Pokud budete malovat venku, potřebujete barvy 
trvanlivé, například akrylové. Malá balení seženete v pa-
pírnictví. Pokud se chcete pustit do díla s celou družinou, 
doporučujeme plechovky barev na venkovní nátěr. Třeba 
od firmy Balakryl. Seženete je v drogerii. Pokud budete 
malovat doma, stačit vám budou obyčejné tempery. Ty 
můžete klidně použít i venku, ale po každém dešti bu-
dete muset obraz přemalovat. Dejte pozor, barvy musí 
být husté a i tak budou trochu stékat. Zem pod fólií 
zabezbečte igelitem. Mějte na paměti, že tyto barvy 
nejdou z oblečení vyprat. Chcete-li zvolit barvy vhod-
nější do přírody, můžete smíchat potravinářské barvy 
se škrobem nebo moukou a mýdlem, popř. rozmíchat 
potravinářské barvy v mléce. Tyto barvy zase nedrží na 
potravinářské fólii, a tak místo ní použijte střihový papír 
nebo kus starého prostěradla. 

Bosá abstrakce
Rozložte, nejlépe venku, velké papíry. Poté si sundejte 
boty i ponožky. Bosá chodidla si potřete barvou – pozor, 

lechtá to! A pak už jen hopsejte, skákejte nebo tančete. 
Každý můžete mít na nohách jinou barvu a dohromady 
vytvoříte jedno nádherné veledílo.
 
Všechny výtvory můžete usadit do rámů na obrazy 
a uspořádat výstavu. Klidně pod širým nebem. 

Aktivity:
• vytváření rámů obrazů
• hledání stejných rámečků
• dokreslování mraků (skal, stromů) podle fantazie
• demonstrace v prostoru (objekty zachycené ve 

vzduchu)
• lepení objektů
• malování na potravinářskou fólii jako plátno
• barvení nohama

Propojení s pracovními listy:
č. 6 Prostorová představivost
č. 21 Mám vás rád
č. 26 spolupráce
č. 31 Co nám dává příroda
 
Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.3. Podporuje zapojování dětí do přirozených činností  

(pomáhám s…).
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské 

schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.6. Podporuje schopnost dětí řešit různé situace.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních 

listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na 
jednotlivé pracovní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních 
listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti: 
jemná motorika, hrubá motorika, jazyk a řeč, interperso-
nální, společenská, environmentální, podpora fantazie,



5. Magie věcí
Adriena Šimotová (1926–2014)
dílo: Magie věcí II
Adriena Šimotová citlivě vnímá svět kolem sebe a snaží 
se zaznamenat ve svém díle vztahy mezi lidmi, figury 
i předměty, které jsou nebo byly. Vybírá si křehký materi-
ál – papír a látku, na které maluje, které mačká, perforu-
je a trhá, aby tak zvýraznila prchavost života. 
Hesla k dalšímu prozkoumání: figura, nová figurace

Dokreslování podle fotografie
Dokreslování je určeno pro starší děti z řad Benjamínků, 
tj. pro šikovné pětileté a pak šestileté děti. Čtyřleté děti 
mohou předměty a jídlo za stolu najít v letácích, vystřih-
nout a nalepit. 

Časová posloupnost
Ptejte se dětí, ze kdy je fotografie v časopise. Je stůl po 
snídani, obědě, večeři nebo svačině? Každá odpověď 
může být správná. Vyslechněte, jak děti svoje rozhodnutí 
odůvodní. Povídejte si s dětmi, kdy snídají, obědvají, ve-
čeří, svačí a co mají dobrého. Chystá všechno maminka 
nebo tatínek nebo jim děti pomáhají?

Můj oblíbený hrneček
Děti zdobí hrneček podle fantazie. Kromě pastelek nebo 
voskovek můžete použít třeba třpytkové lepidlo. Je běžně 
k sehnání v papírnictví a určitě zaujme i kluky!
Třpytkové lepidlo je možné nahradit barevným pís-
kem a lepidlem herkules – zde je tip: https://www.
facebook.com/photo.php?fbid=10214352868368166&set=p-
cb.1865235657109150&type=3&theater&ifg=1.

Kimova hra Nádobí pod ubrusem
Schovejte 6 – 10 kusů nádobí (nebo jídla) pod ubrus. Scho-
vané předměty nejprve dětem ukažte, a pak je podle obry-
sů nechte hádat, co je co. Jako druhou variantu hry zavaž-
te dětem oči a nechte je hádat předměty podle hmatu.

Slepovaná
Hru vede vedoucí (když jsou pravidla hry jasné, může 
jím být i dítě), který vyvolává různé části těla. Děti běhají 
po prostoru. Když vedoucí zavolá: „Koleno!“, děti se slepí 
kolenem. Pokud hra děti baví, přidávejte postupně další 
části těla, třeba až 3 najednou. Dle znalostí vlastní skupi-

ny můžete s počtem částí těla experimentovat.
Pro starší děti a zkušené hráče můžete hru ztížit tak, že 
časově omezíte dobu, za kterou se mají spojit, např. „Krk 
na 4!“. Vedoucí počítá do 4 a děti se slepují krky. Ze hry 
nikdo nevypadává.

Spojovačka rostlin s recepty
U dětí tohoto věku není podstatné, aby věděly, jak se 
která rostlina přesně jmenuje. Je možné, že při aktivitě 
si jména zapamatují bezděčně. V žádném případě po 
nich nechtějte, aby určovaly názvy rostlin. Jde spíše o se-
známení s rostlinami a k čemu všemu se mohou použít. 
V této aktivitě děti spojí brutnák s tvarohem, jitrocel se 
sirupem, kopřivu se špenátem a listy pampelišky se salá-
tem. Jedná se o rostliny, které je právě možné sbírat. 

Recepty
Bylinkový tvaroh – Budete potřebovat 1 tvaroh, 2 lžíce 
drobně nakrájených mladých lístků brutnáku, 1 lžíci pa-
žitky a petrželky (můžete přidat i bršlici), trocha mléka, 
sůl. Vše smíchejte v míse a namažte na pečivo.
Jitrocelový sirup – Mladé lístky jitrocele pokrájejte a po-
stupně vrstvěte do sklenice. Každou asi 1 cm vrstvu jit-
rocele zalijte hojně medem (příp. prosypejte dostatkem 
cukru) a stlačte. Pokračujte, dokud nenaplníte sklenici. 
Jitrocel nechte v medu (cukru) asi 10 dní. Pak medový 
nebo cukrový sirup slijte do sklenice s uzávěrem. Sirup 
je vhodný při zánětech horních dýchacích cest, při kašli 
nebo odkašlávání, ale i při břichobolu. V lednici vydrží 
dlouho, až do zimy.
Špenát z kopřiv – Do špenátu použijte mladé kopřivy – 
nejvhodnější dobou je duben až polovina května. Spařte 
kopřivy horkou vodou, nasekejte je nadrobno nebo roz-
mixujte. Pak kopřivy duste na másle, dochuťte, jak jste 
zvyklí (vajíčka, pepř, sůl, česnek, apod.)
Mladé kopřivy lze i uchovávat zmrazené. Kopřivy krátce 
povařte v odkrytém hrnci a po vychlazení zmrazte.
Salát z pampelišek – Mladé lístky i vybílené spodní části 
lístků vyperte a pokrájejte. Přidejte ostatní zeleninu dle 
chuti. Můžete přidat mladé lístky řebříčku, bršlice apod. 
Osolte a ochuťte dle chuti. Křehké vybílené lístky pampe-
lišky získáte nahrnutím hlíny na mladé přízemní růžice 
listů této rostliny. Krájení mohou zkusit i děti podle zruč-
nosti a pod dohledem dospělého.

Aktivity:
• povídání o výtvarnici
• dokreslování podle fotografie
• časová posloupnost: snídaně, oběd,  

večeře, svačina
• zdobení hrnečku
• Kimova hra Nádobí pod ubrusem
• hra Slepovaná
• recepty z bylin
• krájení nožem pod dohledem dospělého

Propojení s Pracovními listy:
č. 11 Zdravé a nezdravé
č. 12 Každý má rád něco jiného
č. 22 Domácí práce
č. 26 Spolupráce
č. 31 Co nám dává příroda

Cíle:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skaut-

ské schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.3. Podporuje samostatnost dětí a jejich sebeobsluhu.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních 

listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na 
jednotlivé pracovní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních 
listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
jemná a hrubá motorika, grafomotorika, společenská, envi-
ronmentální

Zdroje:
Brutnák lékařský – foto a další informace https://cs.wikipedia.
org/wiki/Brutn%C3%A1k_l%C3%A9ka%C5%99sk%C3%BD; Jak 
vytvořit barevné lepidlo https://www.facebook.com/photo.php?f-
bid=10214352868368166&set=pcb.1865235657109150&ty-
pe=3&theater&ifg=1.;Smrž, Tomáš a kol. Hrajeme si s dětmi 
v zahradě. České Budějovice, 2007, s. 22; Burešová, Květoslava. 
Seznamujeme se s léčivými rostlinami. Prachatice, 2004, s. 7.; 
Staňková-Kröhnová, Magdaléna. Bylinky pro děti a maminky. 
Grada, 2009.



6. Náhodná setkání
Zdeněk Sýkora (1920–2011)
dílo: Linie č. 50 (1988)
Zdeněk Sýkora byl malířem, který se zpočátku své tvorby 
věnoval krajinomalbě. Začal se zajímat o vztahy mezi 
barevnými plochami a tak přešel k abstrakci. Do své tvor-
by jako první zapojil v šedesátých letech počítač. Skládal 
jednotlivé prvky/elementy na obraze podle jasně stano-
vených pravidel a posléze přešel k náhodnému zobrazo-
vání a elementy se proměnily v linie. 

Každá náhodnost je vázána na elementy, které jsou 
schopné vytvářet vztahy. Není tedy náhody „o sobě“, jsou 
jen velice složité proměnlivé vztahy. Je asi nějaký „vyšší 
řád“, který nemůžeme pochopit, ale o to silněji jej může-
me cítit.

Rozhovor s Vítkem Čapkem, in: Sýkora, Zdeněk, Rozhovo-
ry, ed. Sýkorová, Lenka, Gallery, Praha 2009, s. 49–93

Náhodná setkání 
Tak jako linie v kompozicích Zdeňka Sýkory se různě 
přibližují a oddalují, protínají a zase odklánějí, je to v ži-
votě i s příběhy lidí. Zkuste rozvinout fantazii a zahrát si 
minipříběhy o setkání různých postav v rozličných pro-
středích. Každý si hodí kostkou a podle padnutého čísla 
se stane jednou z vyobrazených postav. Společně potom 
hodí kostkou a zjistí tak, v jakém prostředí se všechny 
postavy ocitnou. A může se hrát! Pro některé děti bude 
takovéto zadání příliš málo strukturované a těžké, proto 
se samozřejmě mohou zapojit i dospělí a v roli směřovat 
děj scénky. Pro někoho zase může být stresující vymýšlet 
nesmysly a být přitom sledován diváky, proto můžete 
všechny děti rozdělit na menší skupinky a všechny mo-
hou hrát současně, každá skupinka svůj příběh. Všichni 
tak budou zapojeni a odpadne hodnocení diváky.

Nálady barev
Jakou barvou byste se chtěli stát? Jakou mají asi barvy 
náladu? A jak se pohybují? Ptejte se dětí a vyprávějte si, 
jaký vlastně tajný život barev je. Nastříhejte různě barev-
né role krepového papíru na různě široké pruhy a nechte 
děti, ať si každé jeden vybere. Ohraničte na zemi velký 
prostor, ve kterém se mohou děti pohybovat. Pusťte si 

hudbu, zpívejte… a představte si, že jste takovou bar-
vou, jaký praporek máte. Jak se taková barva pohybuje? 
Nechte děti vcítit se do své barvy, vesele tančit, rázně 
pochodovat, zběsile běhat, za nimi budou vlát jejich kre-
páky. Na zaznění signálu – třeba bubínku – se děti za-
staví a praporek položí tam, kde právě jsou. Poté všichni 
odejdou za hranice vyznačeného prostoru a ejhle – mo-
hou se kochat jedinečnou kompozicí barevných linií! Po 
ležících praporcích se pak třeba můžete procházet jako 
po laně, nebo pokud vás je opravdu hodně a praporky 
na zemi se často kříží, můžete zkusit zahrát si honičku – 
může se ale šlapat pouze na krepáky!

3D bludiště
Vyrazte ven a hledejte přírodniny, které jsou v bludišti 
předkresleny. Snažte se najít takovou velikost, která 
odpovídá předloze, následně je položte na odpovídající 
předtištěná místa. Nyní děti můžou použít fixy různých 
šířek a barev k projíždění bludištěm, mohou dělat růz-
ně dlouhé čáry, pozor však na přírodní překážky! Tak je 
možné použít různé stužky, nitě, provázky, a klást je do 
mezer v bludišti. Výhodou je, že takto můžete vaše dílo 
neustále přetvářet.

Aktivity:
• rozehrávání setkání postav v různých prostředích
• pohybová hra Nálady barev
• 3D bludiště – hledání vhodných předmětů v pří-

rodě, projíždění bludištěm

Propojení s Pracovními listy: 
6. Prostorová představivost
9. Tkanička Anička
15. Pohádkové postavy
19. Pocity
28. Povolání

Cíle:
1.1.2. Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní pobyt 

v ní a její poznávání.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské 

schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.

1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
1.2.6. Podporuje schopnost dětí řešit různé situace.
1.3.1. Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád s důra-

zem na schopnost zaujetí perspektivy druhého, schopnost 
naslouchat.

Rozvíjené oblasti:
hrubá motorika, grafomotorika, rozvíjení představivosti 
a fantazie, vyprávění, tvoření příběhů

Zdroje: 
Další tip na tvorbu v duchu Zdeňka Sýkory  
http://vytvarna-vychova.cz/spletani-korenu/.



7. Deník z cest 
Zdeněk Rykr (1900–1940) 
dílo: Orient (Imaginární kompozice) 1935
Muž mnoha vzájemně provázaných profesí, zejména však 
malíř, sochař, ilustrátor, novinář, propagační grafik (autor 
reklamních plakátů a obalů pro čokoládovny Orion) a vý-
tvarník scény Národního divadla. Jeho velkou vášní bylo 
cestování. Na svých cestách namaloval spoustu obrazů, 
vytvořil různé asambláže a zvláštní prostorové objekty. 
Volil často velmi nové a netradiční postupy, různé styly, 
aby zobrazil nejen to, co vidí, ale i své pocity a sny. 

Asambláž – výtvarná technika, při níž se do obrazu vná-
ší prostorový prvek – přilepováním či jiným fixováním 
dalších předmětů. Z dvojrozměrného obrazu se stává 
trojrozměrný.

Hesla k dalšímu prozkoumání: asambláž, propagační 
grafika/design, scénografie

Náš autor na obrázku právě vyráží na cesty a ve svých 
představách je už v dalekých zemích. Některé z nich 
můžeme rozpoznat v obláčku nahoře na stránce. Vidíme 
vysoké hory, Sochu Svobody, Eiffelovu věž, egyptské py-
ramidy a vlnící se moře. Povídejte si s dětmi o cestování. 
O tom, kde děti byly. V Čechách nebo v cizině. Na schůz-
ku, kam program zařazujte vyzvěte děti, aby si donesly 
fotografie. A společně si povídejte, co zajímavého děti na 
svých cestách viděly a objevily. 
Důležité je, aby každé dítě mělo možnost mluvit o svých 
malých nebo velkých výletech. A považujeme také za 
dobré pomoci dětem, které z různých důvodů s rodiči 
nejezdí na velké dovolené, aby i ony mohly představit 
například společný výlet družinky. 

„Cestování snů“ 
Spolu s dětmi si také povídejte o tom, kam by se chtěly 
podívat a co by chtěly poznat. Společně tak můžete ces-
tovat až na druhý konec zeměkoule a nebo naplánovat 
výlet pár stanic vlakem. Dobrou pomůckou vám bude 
mapa České republiky, atlas světa nebo glóbus. 

Dopravní prostředky
Na obrázku máme různé dopravní prostředky, ale při 
podrobném zkoumání zjistíme, že každému něco chybí. 

Dokreslete jim ztracené části, ať můžete vyrazit. 

Cestovatelé
Děti vyrazily na své výlety. Každé z nich je oblečené tak, 
aby se mu pohodlně cestovalo a má s sebou věci, které 
může potřebovat nebo které cestou našlo.
Zkuste přiřadit dětem prostředí, kam vyrazily a věci, kte-
ré by se jim ještě mohly hodit. Ke každému dítěti patří 
jedna věc, zároveň ale mohou být odpovědi různé. Poví-
dejte si s dětmi o tom, proč určitou věc dítě vybralo. 
V návaznosti na cestovatelské objevování a sbírání věcí 
také můžete rovnou přemýšlet, co by děti na místě, které 
je na obrázku, mohly najít/objevit.

Kufřík plný vzpomínek
Na výpravě nebo společném rodinném výletě sbírejte 
s dětmi zajímavosti, které potkáte. Mohou to být různé 
přírodniny, ale i lístky, kusy papíru, látky,… Každá věc má 
svoji historii a tu si pomocí věcí přinesete. Na takový 
výlet je potřeba se vybavit kufříkem nebo pytlíkem či 
taškou, od kterých lze věci sbírat. 
Po návratu si děti mohou věci nakreslit do kufříku na 
stránce. Kreslení a tvoření můžete uchopit různě. Někdo 
nakreslí konkrétní věci, které našel a někdo rovnou obraz, 
který z nich vytvořil.
Kufřík se tak stane „Cestovním deníkem“, ve kterém 
bude mít každý „napsáno“, co zažil, objevil, jakou věc 
našel nebo poznal.
Cestovní deníky se rozhodně dají tvořit různými způsoby. 
Například papírové, na nástěnce, v tašce nebo kufříku. 
A myslíme, že krásné je právě to tvoření a originalita kaž-
dého z nich. Někdy může být všech donesených pokladů 
až moc a nezbývá nám na ně místo. Doporučujeme pra-
videlně vytřídit, kdy si dítě ponechá např. jen věci, které 
se mu vejdou do kufříku nebo na poličku. S ostatními se 
rozloučíme a zbavíme se jich. 
Když byste ale toužili po přichystaném knižním formátu 
deníku, doporučujeme „Výletovník“ z nakladatelství Slo-
vart a „Cestovní deník“ z dílny nakladatelství Esence.

Cestovatelská koláž
Z věcí, které děti nasbíraly, pojďme vyrobit koláže podob-
ně, jako je dělal Zdeněk Rykr. Nechejte si dostatek času 
a třeba na další schůzce, kdy budete mít víc prostoru, 

nechejte děti tvořit na velký tvrdý papír. Pomocí lepidla 
a dalších výtvarných nástrojů, např. malování barvami, 
pastelkami, tužkou, …, vytvoří každý z vás originální dílo!
O vašich výtvorech si s dětmi povídejte. Věříme, že se 
všichni dozvíte mnoho zajímavých věcí. 

Aktivity:
• vyprávění o malíři a jeho díle
• vyprávění o cestování
• dokreslování části obrázků
• přiřazování obrázků, které k sobě patří
• hledání rozdílů
• sbírání věcí na výletě a rozhovory o nich
• tvoření deníku
• tvoření koláže

Propojení s Pracovními listy: 
12. Každý má rád něco jiného 
19. Pocity 
28. Povolání 
31. Co nám dává příroda

Cíle: 
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.1.2. Podporuje a pomáhá rozvíjet vztah k přírodě, aktivní pobyt 

v ní a její poznávání.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské 

schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj jemné motoriky.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
1.3.1. Podporuje děti v naplňování zákona Jsem kamarád s důra-

zem na schopnost zaujetí perspektivy druhého, schopnost 
naslouchat.

2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních 
listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na 
jednotlivé pracovní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních 
listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
jemná motorika; grafomotorika; jazyk a řeč; rozvíjení pozná-
ní, představivosti a fantazie; výzdoba klubovny; péče o okolní 
prostředí

36. Neztratím se 
39. Vnímání přírody 
40. Výlet



8. Fotopředstavovačka: Skřítci z Tvarožné
Každý z nás je umělec, všechno, co vytvoříme je originál-
ní – nikdy nevzniknou úplně dvě stejná díla, a to ani když 
vytváříme napodobeninu. Jak je to možné? Každý jsme 
jiný, jedinečný, stejně jako naše dílo. Na stejný obraz mo-
hou dva malíři použít odlišné barvy nebo odstíny. Jeden 
z nich začne kreslit od středu a druhý třeba z pravého 
dolního rohu. Zkrátka jako dva úplně stejní lidé, neexis-
tují ani dvě úplně stejná díla! 

Naše skupinka Skřítků sice galerii nenavštívila, ale přes-
to si roli umělců vyzkoušela. Zkusit to můžete i Vy! Skřít-
kové Vám přináší několik svých nápadů. 

Jaké obrazce vytvořili ze svých těl Skřítci?
Zkuste ze svých těl také vytvořit obrazce! Troufnete si na 
sluníčko, kytičku, rybu, nějaké písmenko či číslo? 
Svůj obrazec vyfoťte a zašlete Skřítkům – adresu nalez-
nete na dvojstránce fotopředstavovačky.

Emoce
Malíři, sochaři a další umělci vyjadřují s pomocí různých 
materiálů emoce (pocity), dokonce i zvířata mají emo-
ce! Zkuste společně s dětmi vymyslet, co jsou to emoce. 
Můžete si říct, kdy se cítíte smutní, kdy je vám dobře, kdy 
jste smutní, kdy vás něco mrzí.
Můžete také s dětmi zkusit hádat emoce, buď někdo 
z dětí či vedoucích předvádí nějakou emoci a ostatní 
hádají nebo nakreslete, vytiskněte různé obrázky ob-
ličejů s různými emocemi a děti mohou hádat, jak se 
dané postavy asi cítí a proč se tak cítí (např. pán vypadá 
vesele, asi mu udělalo radost hezké počasí). Podívejte 
se na dvojstránku a zkuste vymyslet, proč se skřítek cítí 
naštvaný, nešťastný, udivený a veselý.

Umělecké rámečky
Nakreslete či vytiskněte různé omalovánky, které nejpr-
ve děti vymalují a pak jim vytvoří rámeček – je na nich, 
co použijí k jeho tvorbě, může to být papír, přírodnina, 
plast,… Vymalované a zarámečkované obrazy by ještě 
měly mít podpis autora či značku v případě, že dítě ještě 
neumí psát a název. Následně je vyvěste v klubovně jako 
galerii a uspořádejte exkurzi – každý řekne, co použil za 
barvy a proč, materiál, jak se ,,obraz“ jmenuje.

Jaké různé tvary a barvy rámečků jsou ve fotopředstavo-
vačce? Jaké další tvary znáte?

Na sochy
Děti tančí do rytmu hudby, a když se řekne ,,SOCHY“, 
musí zkamenět a nehýbat se. Potom se snaží ten, co toto 
slovo řekl, některou ze soch rozesmát, pokud úspěšně, 
dvojice si role vymění.

Obrazy s bavlnkou
Na tvorbu tohoto obrazu budete potřebovat: vodovky, 
vodu, štětec, 2x čtvrtku, bavlnu (klubko). Kus bavlnky 
obarvíme v barvě vodovky, následně ji položíme na jed-
nu čtvrtku a na ní položíme druhou. Přiloženou držíme 
a vytahujeme bavlnku ven, pohybem se nám vytvoří 
zajímavé obrazce. 

Aktivity:
• emoce – co se děje, když jsem smutný  

nebo veselý?
• umělecké rámečky
• hra Na sochy
• tvoření obrazů s bavlnkou
• tvorba obrazce z lidských těl

Propojení s Pracovními listy:
č. 19 Pocity 
č. 39 Vnímání přírody 

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské 

schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních 

listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na 
jednotlivé pracovní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních 
listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.1.1. Časopis přináší informace a aktivity z jiných oddílů Ben-
jamínků (vhodnou formou), seznamuje se skautským 
hnutím.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
jemná a hrubá motorika, rozvíjení představ, interperso-
nální, společenská



knihy pro děti
Soutěž je tentokrát o hravou a veselou knihu Hiršalův 
skicák, kterou vydalo nakladatelství Meander. Knihu 
ilustroval Petr Nikl. Uzávěrka soutěže je 20. června 2018. 
A co je jejím zadáním? Dotvořte jednu ze stran skicáku, 
kterou vidíte i v rubrice Knihy pro děti a pošlete nám 
její fotografii či sken do redakce na adresu julie.dominika.
zemanova@skaut.cz, a to do 20. června 2018. Výherce slo-
sujeme a knihu mu rádi pošleme. K dotvoření můžete 
použít libovolnou výtvarnou techniku. 

Josef Hiršal je autorem několika knih, a nemálo z nich se 
věnuje poezii pro děti. Můžete si některou z nich půjčit 
v knihovně a společně s dětmi číst. V tomto věku obvykle 
děti hravost poezie baví a mohou jí být přístupní. Může-
te se básněmi inspirovat ke své vlastní poetické tvorbě. 
Zvlášť vytváření rýmovánek může děti bavit a mohou 
rády vymýšlet legrační rýmy. 

Inspirovat k programu pro děti vás může i tvorba Petra 
Nikla. Petr Nikl je všestranný umělec. Věnuje se loutkám, 
poezii, malbě, zpěvu a skládání i psaní. Nakladatelství 
Meander vydalo několik jeho knih. Půjčte si třeba jeho 
Záhádky, Jělěňivití či Pohádku o Rybitince. Několik z nich 
bylo oceněno prestižními knižními cenami. 

Kreativní tvorbě dětí se věnují i jiné knihy – sáhnout 
můžete třeba po Domě za mlhou autorů Ester a Milana 
Starých. Vydalo ji nakladatelství 65. pole. Toto naklada-
telství vydalo i další krásné knížky pro malé děti – kupř. 
nedávno vydanou knihu Největší přání, knihu Domov, 
Koho sežere vlk? či Jak se máš, Eliško?. 

Knih vydaných v češtině, které by provázely malé děti 
výtvarným uměním mnoho bohužel není. Vyšly ale dvě 
pro trochu starší děti a obě jsou velmi povedené. První 
z nich se jmenuje Proč obrazy nepotřebují jména. Autory 
jsou Jiří Franta a Ondřej Horák a vydalo ji nakladatelství 
Labyrint. Druhá se jmenuje Van Goghova hvězdná noc. 
Tuto knihu vydalo nakladatelství Albatros. Je to průvodce 
dějinami umění, vypráví o umělcích i jejich dílech příbě-
hy a má velkou šanci starší děti upoutat. Vyprávění kon-
krétních příběhů vám může posloužit k odpíchnutí k dal-
ší tvorbě (třeba v duchu techniky či témat umělců) nebo 
k povídání o době, kdy žili. Autorem knihy je Michael Bird. 

Tvoření inspirovaným známými umělci se věnuje kniha 
Výtvarné dílny pro děti, pro malé děti vám k výtvarné 
tvorbě chceme doporučit ještě knihy MaryAnn Kohl. Ně-
kolik z nich vyšlo v nakladatelství Portál a dají se sehnat 
v knihovnách. 

Aktivity:
• zapojení do soutěže
• prohlížení knih 
• tvorba inspirovaná známými výtvarníky (vhodné 

pro starší děti)

Propojení s Pracovními listy:
6. Prostorová představivost
12. Každý má rád něco jiného

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské 

schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.4. Rozvíjí estetické vnímání světa.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních 

listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na 
jednotlivé pracovní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních 
listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
jemná motorika, grafomotorika, jazyk a řeč, rozvoj po-
znání, představivosti a fantazie



Bludiště v galerii
Když se dostanete na rozcestí, rozhodněte sami, kudy se 
vydáte. Můžete použít různé metody jako Kámen, nůžky, 
papír nebo hod určitého čísla na kostce. Nebo můžete 
vybrat jednoho z vás, který rozhodne, kterým směrem se 
vydá celá skupina. Záleží to na vás.

Karta č. 2
Text písně Honky tonky blues (J. Suchý)
GKaždý ráno na piáno hraje Jack 
GHraje Jack 
CKaždý ráno C7na piáno Ghraje Jack 
GHraje Jack 
DHonky-tonk 
CHonky-tonk 
GHonky-tonky GbluesD7 

GKaždý ráno na piáno hraje Jack 
GHraje Jack 
CKaždý ráno C7na piáno Ghraje Jack 
GHraje Jack 
DHonky-tonk 
CHonky-tonk 
GHonky-tonky GbluesD7

H7Nikomu v domě Eminevadí 
H7Že to piáno Emineladí 
A7Když hraje Jack 
Jak už jsem řek 

Svý A7honky-tonky D7blues 

R:GKaždý ráno na piáno hraje Jack 
GHraje Jack 
CKaždý ráno C7na piáno Ghraje Jack 
GHraje Jack 
DHonky-tonk 
CHonky-tonk 
GHonky-tonky GbluesD7

GHonky-Ctonky Gblues 
GHonky-Ctonky 
GHonky-Ctonky 
GHonky-Ctonky Gblues

Karta č. 5
Děti mohou kreslit konkrétní obrázky s více pastelkami 
nebo voskovkami najednou. Anebo dětem pusťte hudbu 
a nechte je více pastelkami/voskovkami kreslit na hudbu. 
Můžete zkusit i jiné hudební žánry – změní se kresba 
dětí?

Karta č. 8
Hra Místo po mé levici
Sedíme s dětmi v kruhu na židlích nebo polštářích. Je 
lepší, máte-li jasně vyznačená místa na sezení. Hru 
začíná vedoucí, který po své levici (místo blíže k srdci) 
má volné místo. Vedoucí vybere jedno dítě, vyzdvihne 
nějaký jeho/její skutek, který udělalo a pozve ho/ji vedle 
sebe: „Místo po mé levici je volné pro Nikolku, protože 
se rozdělila s Lídou o svačinu.“ Tím vznikne volné místo 
vedle jiného dítěte a na místo po své levici vybírá jiného 
kamaráda. Vedoucí dbá, aby se na všechny dostalo. Při 
Deskovce by byla aktivita moc dlouhá, kdyby se měli vy-

střídat všichni. Určete si tedy limit, kolik dětí se vystřídá, 
nebo hrajte po prvním předvedení vedoucím v malých 
skupinách. Vedoucí může chodit mezi skupinkami a po-
zorovat.

Aktivity:
• rozcvička na zahřátí motivovaná stromy
• píseň Honky tonky blues
• paměťová hra Přijela tetička z Číny
• hod kostkou
• kreslení více pastelkami/voskovkami najednou
• vytváření obrazců z vlastních těl
• hra Na sochy
• hra Místo po mé levici

Propojení s Pracovními listy:
6. Prostorová představivost
21. Mám vás rád
25. Muž a žena
26. Spolupráce

Cíle časopisu:
1.1.1. Podporuje poznávání světa všemi smysly.
1.2.1. Nabízí podněty pro tvořivou činnost dětí v rámci skautské 

schůzky, a to jak individuální, tak skupinovou.
1.2.2. Podporuje rozvoj hrubé i jemné motoriky.
1.2.5. Rozvíjí jazykové kompetence dítěte.
2.1.1. Sleduje strukturu oblastí, které se objevují v pracovních 

listech a Pěšince. Kde je to možné, navazuje témata na 
jednotlivé pracovní listy.

2.2.1. Časopis rozšiřuje a doplňuje nabídku aktivit z pracovních 
listů. Jeho obsah je použitelný na schůzce.

3.2.1. Bude nabízet atraktivní a věku přiměřené podněty.

Rozvíjené oblasti:
jemná a hrubá motorika, grafomotorika, jazykové kom-
petence, dítě a ten druhý, spolupráce ve skupině

Zdroje:
Píseň Honky tonky blues <http://www.supermusic.cz/skupi-
na.php?idpiesne=4046&sid=> (nebo Já, písnička I.díl. Cheb, 
MUSIC CHEB 1993, s. 81).




