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Hlavní myšlenka
Je důležité, jakým druhem umění se obklopujeme, protože na nás může mít pozitivní,  
ale i negativní vliv.

Anotace
Lekce se zaměřuje na umění ze dvou hlavních pohledů: 

1. Příroda je jednou z velkých inspirací pro lidskou kreativitu, ať už se jedná o umění  
nebo vynálezy. Pokud člověk vyjde ven, může získat nové nápady pro svoji tvorbu. 

2. Lidské výtvory nás mohou rozvíjet, nebo mohou mít negativní vliv nejen na jedince,  
ale i na životy druhých. 

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět:
• Žák bude umět na konkrétních příkladech popsat, jak je umění od počátku historie  

provázáno s přírodou.

Co žák v lekci prožije / co si uvědomí:
• Díky použitým příběhům žáci prožijí, jak závažný vliv má umění na život jednotlivce 

i společnosti. 

K jakému jednání lekce zve/vede:
• Zve žáky k tomu, aby trávili čas v přírodě, věnovali se jejímu záměrnému pozorování, 

a získávali tak inspiraci pro vlastní kreativitu. 

• Vede žáky k vědomému ovlivňování prostředí, ve kterém žijeme a které na nás působí. 
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• vytištěné PL Vynálezy inspirované přírodou  
(1× barevně – pro každou skupinu  
1 obrázek, možno zalaminovat) 

• obálky (5×) na obrázky z PL Vynálezy inspiro-
vané přírodou 

• vytištěný PL Nápověda (3× na listu)

• kousek suchého zipu

• možnost – 3 vytištěné fotografie vztahující se 
k nějakému uměleckému dílu  
(viz vysvětlení níže)

Pomůcky 
• dataprojektor a ozvučení

• prezentace

• video 

• papíry a tužky pro každého žáka

• samolepicí bločky

Vysvětlení piktogramů

Doplňující 
informace

Hlavní myšlenka

Další zdroje

Anotace

Cíl

Pomůcky

Práce ve trojicích

Práce v kruhu

Uspořádání třídy 
do písmene U

Skupinová práce

Práce ve dvojici

Společná práce

Samostatná práce

Volný pohyb 
po třídě

Práce třídy 
kolem stolů

Prezentace

Čas/Minutáž

Pracovní list

Video
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Postup a metody

Rozhovor, Hádej proč?

Na začátku se představte, popř. představte organizaci, kterou reprezentujete, a téma, o kterém 
budete hovořit.

Domluvte si také pravidla, jak se budete s žáky oslovovat, a pravidla spolupráce v průběhu lekce.

Pro seznámení se skupinou můžete kromě tipů v úvodu metodiky přinést 3 vytištěné  
obrázky/fotky, které se vztahují k nějakému uměleckému dílu, které je vám blízké.

Žáci hádají, proč jste si vybrali právě tyto obrázky. Poté co od žáků zazní alespoň 3 tipy ke každé-
mu obrázku, odhalte klíč ke svému výběru.

Metodická poznámka: 
Např. fotka z filmu Star Wars – okomentujete:  Vybral jsem tuto fotku, protože mám rád sci-fi 
filmy i knihy. Mojí oblíbenou ságou jsou právě Hvězdné války.

Podobným způsobem může každý žák v rámci představování říci své křestní jméno a jedno slovo, 
které si vybaví, když se řekne „umění“.

2.1 Proč galerie přírody (2 min)
Vysvětlování, rozhovor

Úvodní slovo:
Dnes se společně podíváme na oblast umění, ale z jiného pohledu, než možná znáte. V přemýš-
lení nám pomůže „Učitel národů“ – Jan Amos Komenský. Podle něj je umění pevně spjato s příro-
dou a světem kolem nás – i když se to možná na první pohled nezdá.

• Zeptejte se žáků, kdo z nich byl již někdy v galerii.

Ukážeme si, že abychom viděli umění, nemusíme chodit jen do galerie. Takovou „galerií“ je i pří-
roda. Je plná rozmanitých, krásných, ale i nebezpečných výtvorů. Je zdarma a každý v ní může 
najít to, co se mu líbí nebo ho fascinuje, a nemusí přitom hledět na zavírací dobu. 

Lidé navíc mají tu schopnost, že dokáží krásu přírody nějakým způsobem zachytit. 

• Zeptejte se žáků, jak podle nich lidé krásu přírody pomocí umění zachycují.

Někteří ji popíší slovy na kus papíru, jiní pomocí melodie a not v partituře zachytí třeba zvuk 
řeky. Nejčastěji ale lidé přenesou krásu přírody na malířské nebo v současnosti na filmové 
plátno.

2.2 Obrazy přírody v průběhu 
času  (8 min)
Práce s obrazem

Už od dob pravěku se lidé pokoušeli zachytit to, 
co je obklopovalo – tedy především přírodu (pre-
zentace – fotografie Sálu býků z jeskyně Lascaux 
[lasko]). Ukážeme si, že malíři zachycují krajinu 
až dodnes.

Seznámení, 
úvodní motivace

Galerie 
přírody

10 min

10 min

1

2

3.
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V prezentaci žákům ukažte 6 krajinomaleb z růz-
ných období s uvedeným názvem díla, které jsou 
uspořádány v náhodném pořadí. 

Upozornění 
Po celkovém přehledu obrazů jsou v prezentaci 
samostatně k prohlédnutí jednotlivé obrazy.

Úkolem každého žáka je seřadit jednotlivá díla od nejstaršího po nejsoučasnější.

Metodická poznámka 
Pokud se žákům bude úkol zdát příliš obtížný, je možné nejprve zadat, aby zkusili odhadnout, 
který obraz je nejstarší a který je nejmladší a proč. Teprve poté začnou odhadovat stáří zbylých 
čtyř obrazů.

Po 3 minutách ukažte žákům další snímek, 
na němž jsou umělecká díla seřazená ve správ-
ném pořadí. 

Nechejte žáky zkontrolovat si správnost svých 
řešení. Krátce každé dílo okomentujte.

Varianta 
S žáky můžete  následně diskutovat, podle čeho se rozhodovali při určování stáří jednotlivých 
obrazů.     

Seznam děl
1. Jarní toulky (600)  

obraz čínské krajiny z dynastie Song 

2. Sklizeň obilí (1565)  
obraz renesančního malíře  
Pietera Brueghela [bröchela] staršího 

3. Pán a paní Andrewsovi (1750)  
obraz anglického malíře  
Thomase Gainsborougha [gainsboroua]

4. Hvězdná noc (1889)  
známý obraz Vincenta van Gogha [fan chocha]

5. Pohled na krajinu (1926)  
obraz švýcarského malíře Paula Klee 

6. Irská krajina, Waterford (2003)  
autorem je Gottfried Helnwein,  
který tvoří hyperrealistické obrazy  
připomínající spíše fotografie

4.

13.
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Závěr
V průběhu času se mění způsob, jakým umělci zachycují svou  inspiraci, přesto ji  řada z nich 
stále nachází v přírodě.

3.1 Pozorování přírody a vynálezy (5 min)
Vysvětlování, rozhovor

Všechny obrazy, které jsme si ukázali, musel někdo vytvořit – nějaký umělec.

Každý z vás může tvořit a nemusí to nutně znamenat malování, tvorbu soch nebo skládání 
hudby. 

Umělec je každý, kdo využívá svůj um, to, 
co umí. Proto můžeme za umělce považovat 
i vědce a vynálezce. Leonardo da Vinci byl 
příkladem člověka, který naplno využíval své 
dovednosti. Nejenže byl malířem, spisovatelem 
a hudebníkem, ale také vynálezcem a konstruk-
térem. Příroda ho inspirovala jak ve výtvarném 
umění, tak při jeho výtvorech – např. při pozoro-
vání ptáků sestrojil návrhy létajících strojů.

Dnes existuje poměrně mladá vědecká disciplína, která staví na principech a poznatcích, které 
najdeme v přírodě. Tyto poznatky se pak vědci snaží aplikovat na vývoj nových technologií nebo 
vynálezů. Právě Leonardo da Vinci byl jedním z jejích průkopníků. Nazývá se BIONIKA.

Možná i vy používáte věc nebo vynález, který vznikl díky pozorování přírody.

• Znáte takový vynález?

Vynálezy inspirované přírodou:
Prezentace – obrázek člověka a psa v přírodě; 
vysvětlete:

Jeden člověk si vyšel na procházku se svým psem 
do přírody. Když se vrátil zpět, v srsti psa našel 
několik bodláků. Drobné háčky na bodláku se 
totiž se srstí spojily. 

• Napadá vás, jaký vynález na základě takového zážitku vznikl?

Vyslechněte tipy žáků a poté vysvětlete, že jde o suchý zip (ukažte, popř. je vyzvěte, ať zkusí ve 
třídě suchý zip najít; více viz Doplňující informace).

3.2 Pozorování přírody a vynálezy (10 min)
Skupinová práce s obrazem

Rozdělte žáky do 5 skupin, ve kterých budou 
zkoumat, jaké další vynálezy mohly vzniknout na 
základě pozorování přírody.

Do každé skupiny rozdejte obálku, ve které je 
obrázek s popisem a 2 lístečky s nápovědami (nej-
lépe zalaminované pro opakované použití).

25 min

Příroda  
jako zdroj  
inspirace

3

14.

17.

19.
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1. fáze (5 min) 
Žáci mají za úkol zkusit podle obrázku v obálce vymy-
slet a napsat (podobně jako v příběhu suchého zipu), 
k čemu mohla daná věc z přírody vynálezce inspirovat.

Po dokončení úkolu si třída vyslechne nápady jednotli-
vých skupin. 

2. fáze (3 min) 
Rozdejte žákům kartičky s nápovědou. Upozorněte 
je, že pouze 2 slova patří k jejich obrázku. Nápověda 
je buď navede k řešení, nebo jim potvrdí to, co vymysleli 
v 1. fázi.

Více o vynálezech viz Doplňující informace, kde je 
také uvedeno, která klíčová slova patří ke kterým 
obrázkům.

3. fáze (2 min)
Třída opět vyslechne nápady jednotlivých skupin. 
V prezentaci ukažte správná řešení.

3.3 Reflexe (5 min)
Nedokončené věty

V prezentaci promítněte větu Pozorovat příro-
du a trávit v ní čas vede k… a nechejte žáky, 
aby nahlas doplnili konec věty.

Metodická poznámka 
Při větším počtu žáků nebo práci se 
skupinou, která obtížněji komunikuje, je 
možné nechat žáky sdílet dokončení vět ve 
dvojici a za dvojici vybrat větu, kterou pak 
řeknou ostatním. Důležité je zachovat, aby 
každý žák vyslovil vlastní závěr.
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3.4 Shrnutí (5 min)
Vysvětlování

J. A. Komenský řekl, že „nevidí-li kdo té krásy v světě, ten málo vidí“. 
To znamená, že ten, kdo se dívá kolem sebe (v lese, v parku, na horách i na zahradě), najde 
mnoho krásných věcí, které předtím vidět nemusel. To jsme si ukázali na tom, jaké věci lidé vy-
tvořili při pozorování přírody.

Komenský přírodu využíval i ve výuce. Místo toho, aby svým žáků ukazoval obrázky přírody 
v knihách, přímo je do přírody bral.

Opravdu stojí za to vyjít do „galerie přírody“ a ne jen zůstávat zavřený ve svém pokoji.

Varianta 
Můžete dodat, co vy sami rádi v přírodě pozorujete, např. měnící se listí stromů na podzim, 
pes hrající si s míčkem, déšť, ubíhající mraky, dráha ptáků po obloze apod.     

Zkuste si nejlépe ještě tento týden vyjít ven do přírody – k řece, do hor, do parku nebo na zahra-
du u vašeho domu. Můžete narazit na něco zajímavého, najít inspiraci nebo se jen podívat na 
krásu, která je kolem nás.

4.1 Vliv umění – jak to vidím já?
Práce s videem, diskuse

Na úvod diskuse pusťte žákům video Marek 
Eben: Umění (Projekt Komenský 2020).  
(Lze spustit přímo z prezentace.)

Po skončení videa hledejte v diskusi s žáky 
odpovědi na otázky:

• Existuje nějaká kniha, film, píseň, foto atd., která se vám navždycky vryla do paměti?

• Existuje nějaká kniha, film, píseň, foto atd., kterou byste raději vůbec nečetli/neslyšeli/nevidě-
li? Něco, co vám „vlezlo“ do hlavy a nemohli jste se toho zbavit?

• Máte nějaká kritéria, podle kterých si rozhodujete, jakému umění se vystavujete? Pokud ano, 
jak jste k nim došli?

Metodická poznámka 
Žáci mají někdy pocit, že čím jsou starší, tím méně záleží na tom, na co se dívají, co sledují, co 
poslouchají; dospělí lidé totiž tyto situace zvládají a nepotřebují si stanovovat takové hranice. 
Je zde proto vhodné, abyste doplnili svou zkušenost s negativním vlivem umění, kterému jste se 
vystavili, např. sledování filmu, který byl příliš emocionálně vypjatý.

I dospělý člověk někdy neodhadne dopad umění na sebe a své emoce a stále si hledá zdravé 
hranice, čemu se chce ve svém životě vystavovat.

Umění má vliv

10 min

4

1:17
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5.1 Dokonči příběhy  
Slavná žena, Hromady odpadků, Talentovaný Tim (15 min)
Práce s textem – Domyslete začátek příběhu 

Umění se nedá od našeho života oddělit. Pokud je nám blízko a vyplňujeme jím svůj čas, náš 
život to ovlivní. Nyní se podíváme na tři příběhy, ve kterých mělo umění vliv na lidské životy.

Žáci pracují s příběhy. Dozvědí se však pouze konec každého z nich. Úkolem žáků bude domyslet, 
co se nejspíš mohlo stát na začátku příběhu.

Rozdělte třídu do skupin po 4–5 žácích. 

Na domyšlení příběhu mají vždy maximálně 5 min. Mohou vám klást otázky, které jim pomohou 
na řešení přijít. Můžete však odpovídat pouze ano/ne. Žáci hádají tak dlouho, dokud některá 
ze skupin neuhodne řešení nebo se k němu alespoň nepřiblíží, případně nevyprší čas na daný 
příběh. 

Upozornění 
Čas na hádání příběhů je dobré důsledně dodržet. Je vhodné ve třídě nastavit časovač tak, aby 
žáci mohli sledovat, jak jim čas pro vyřešení příběhu ubývá (např. časomíra na interaktivní 
tabuli, odpočítávadlo na tabletu aj.). Případně můžete určit jednoho žáka, aby měřil čas 
a upozornil skupinu 1 minutu před vypršením limitu.  

První příběh

Žena se stala slavnou až po své smrti díky 
svému manželovi. Jak to dokázala?

Řešení
Američan Charles „Lala“ Evans miloval svou 
ženu Louise. Když těsně před 60. výročím 
jejich svatby v roce 2011 zemřela, rozhodl se 
Lala, že ve svém domě vytvoří muzeum jejich 
společné lásky. Na stěny domu rozvěsil přes 
1000 společných fotografií. V jejich muzeu jsou kromě fotografií i desky s oblíbenou hudbou 
a další předměty, které připomínají jejich společný život. Lala byl hostem v amerických televizích 
a jeho muzeum dnes navštěvuje spousta lidí.

Druhý příběh

Na místo, kde ještě nedávno byly hroma-
dy odpadků, chodí dnes lidé na procház-
ky, a dokonce za to musí platit.

Řešení
U obce Paseka se nachází arboretum, které 
vzniklo z bývalé skládky. Dnes na tomto místě 
roste 3200 druhů rostlin z celého světa – např. 
i z Grónska nebo Tasmánie. To vše vzniklo díky úsilí a práci Radima Slabého z Karviné, který 
za dva a půl roku společně s přáteli proměnil skládku v botanickou zahradu. V arboretu dokonce 
bydlí. V jednom rozhovoru řekl: „Chtěl jsem překvapit lidi a ukázat jim, že i na tak ošklivém místě 
se dá udělat něco hezkého.“ 

33.

34.

Dokonči  
příběh

30 min

5
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Třetí příběh

Timovi jeho talent přinesl slávu,  
ale i jeho zkázu.

Řešení
Tim Bergling, uměleckým jménem známý jako 
Avicii, byl slavný švédský DJ a hudební pro-
ducent. Ve 22 letech vydal písničku Levels, 
která se dostala na žebříček Top 10 v něko-
lika evropských zemích. Od té doby se jeho 
taneční hudba držela na předních příčkách hitparád po celém světě. O pět let později je během 
své dovolené nalezen mrtvý v hotelovém pokoji. Jeho smrt v 28 letech byla obrovským šokem. 
Později bylo potvrzeno, že spáchal sebevraždu. V dopise na rozloučenou uvedl, že nemohl nalézt 
smysl života, štěstí a chce nalézt klid.

5.2 Co mají příběhy společného? (10 min)
Práce s textem – Vennovy diagramy

Na tabuli nakreslete tři kruhy (tzv. Vennův diagram), 
které představují jednotlivé příběhy. Ptejte se žáků 
a heslovitě zapisujte jejich nápady a názory dovnitř 
kruhů:

• V čem byl každý příběh jedinečný? (Zapisujte do 
jednotlivých kruhů – každý kruh představuje jeden 
příběh.)

• Našli bychom něco, co měly všechny příběhy spo-
lečné? (Zapište do průniku kruhů. Žákům můžete 
navrhnout níže zmíněné společné rysy.)

Nakonec žáky vyzvěte, aby si  každý z nich vzal jeden samolepicí štítek a nalepil ho do jednoho 
z kruhů – podle toho, který příběh pro ně osobně nejsilněji ukazoval, jaký má umění vliv na život 
člověka.

Metodická poznámka 
Příklad společných rysů příběhů:
• Ve všech příbězích se projevuje lidská schopnost tvořit  

– ve smyslu uměleckém i v tom nejširším.
•  To, co lidé z příběhů vytvořili, mělo pozitivní/negativní vliv na ně samotné,  

ale také na jejich okolí.
•  Je důležité, čím se člověk obklopuje. Může to zásadním způsobem ovlivňovat, 
 co dělá nebo vytváří (láska k manželce, vztah k přírodě vs. hudební průmysl).

5.3 Příběh na závěr (5 min)
Vyprávění, práce s příběhem

Umění patří k našemu životu. Bez schopnosti tvořit by svět kolem nás byl šedivý, prázdný 
a tichý. Je úžasné, že i jeden člověk dokáže uměním ovlivnit svůj život, život blízkých, ale i celé 
společnosti. Záleží ale na nás, co budeme vytvářet a čím se necháme ovlivnit. 

Na závěr ještě jeden krátký příběh o člověku, který svým umem a vytrvalostí vytvořil úžasné dílo 
pro mnoho lidí. Můžete se jím nechat inspirovat.

35.

1

2 3
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Příběh
Ve skalnaté a nehostinné krajině francouzských Alp žil starý muž. Lidé, kteří na tomto místě žili, 
byli zasmušilí a jeden ke druhému se nechovali zrovna nejlépe. Ten starý muž se ale rozhodl, že 
chce ráz krajiny změnit, přestože se potýkal se ztrátou své rodiny.

Začal sázet duby. Každý den vycházel ven s železnou tyčí a pytlem žaludů na zádech. Tyčí udělal 
do země jamku, hodil do ní žalud a zahrnul ji hlínou. Dělal to den co den, celých padesát let.

Po té dlouhé době se z celou krajinou stalo něco úžasného: z žaludů vyrostl dubový les jedenáct 
kilometrů dlouhý a tři kilometry široký. Po úbočích kopců, kam až oko dohlédlo, se vlnil dubový 
háj. Ve stromoví zpívali ptáci, v jeho stínu dováděla zvěř a v krajině, která bývala vyschlá a pus-
tá, zurčely potoky plné vody.

Závěr
Když si uvědomíme, že jeden člověk bez technických prostředků mohl sám přetvořit krajinu, jak 
by vypadal svět kolem nás, kdybychom k němu přistupovali podobným tvůrčím způsobem jako 
muž v příběhu? 

6.1 Reflexe žáků (5 min)
Osobní písemná reflexe – Můj plán

Na závěr rozdejte žákům papír a vyzvěte je, aby na něj napsali dvě věci  
(zdůrazněte, že jde o osobní záležitost, kterou nemusí nikomu ukazovat):

• 1 věc, kterou na základě lekce v tomto týdnu udělají pro sebe.

• 1 věc, kterou na základě lekce v tomto týdnu udělají pro druhé / pro své okolí.

Žáky povzbuďte k tomu, aby se pokusili své předsevzetí uskutečnit.

Metodická poznámka 
Pro lepší pochopení instrukce můžete uvést vlastní návrhy nebo konkrétní příklady ze svého 
života. 

Varianta 
Na závěr je možné žákům nabídnout, že se mohou podělit o to, k čemu se rozhodli. Je to však 
zcela dobrovolné, nevyvíjejte žádný tlak.   

Reflexe 
a závěr

5 min

6
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Doplňující informace

Suchý zip 
vynalezl švýcarský inženýr Georges de Mestral v roce 1948. Inspiraci získal při procházce 
v Alpách: všiml si, že se úbory lopuchu se přichytávají na jeho šaty i na srst psa. Svůj vynález (pa-
tent udělen v roce 1955) pojmenoval „VELCRO“ podle francouzského slova „velours“ znamenající-
ho samet a „crochet“ znamenajícího háček. Tento název je také obchodní známka, pod kterou se 
v některých zemích suchý zip prodává.

Oko kočky 
(nápověda: ODRAZ, UPOZORNĚNÍ) – reflexní prvky 

Percy Shaw při jízdě temnou nocí po klikaté silnici zahnul na poslední chvíli správným směrem 
jen proto, že se světlo z jeho auta odrazilo od očí kočky sedící na plotě. Tak vznikl v roce 1933 
nápad na první „kočičí oko“ – reflexní odrazku na silnici. Patentová přihláška byla podána ve Velké 
Británii o rok později. Jeho předloha – vrstva buněk zvaná tapetum lucidum – byla stará miliony 
let.

Velryba 
(nápověda: VÝZKUM, HLUBINA) – ponorka

Virus 
(nápověda: SÍŤ, ELEKTRONIKA) – počítačový vir 

Podobně jako se v lidském těle šíří viry, šíří se  počítačové viry a ničí soubory.

Tvar makovice 
(nápověda: RESTAURACE, DOCHUCENÍ) – tvar solničky

Rakouský biolog Raoul Henrich Francé na počátku 20. století vymyslel tvar solničky, který se 
používá dodnes. Sůl se sype z otvorů stejně jako semínka máku.

Zobák ledňáčka 
(nápověda – DOPRAVA, RYCHLOST) – rychlovlak šinkanzen

Rychlovlak šinkanzen jezdí mezi japonskými městy rychlostí kolem 300 km/h. Při zkušebních jíz-
dách konstruktéři narazili na nečekaný problém. Když souprava vjela vysokou rychlostí do úzkého 
tunelu, vlny atmosférického tlaku způsobily ohlušující ránu. Inženýři proto zkoumali, zda existuje 
nějaký živý tvor, jemuž se daří náhlé změny odporu vzduchu překonávat. Nakonec přišli na to, že 
asi nejvhodnějším příkladem je ledňáček. Ze vzduchu, který klade nízký odpor, se noří do hustší 
vody jen s malým šplouchnutím. Konstruktéři proto podle vzoru ledňáčkova zobáčku upravili 
„nos“ rychlovlaku.

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Georges_de_Mestral
https://cs.wikipedia.org/wiki/1948
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alpy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francouz%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_zn%C3%A1mka


13

Vnímám krásu, tvořím krásu8.–9. ročník

Další zdroje

• Marek Eben. In: Youtube [online]. 7. 5. 2019 [cit. 17. 9. 2019].  
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=nP-U71U840Q.  
Kanál uživatele Projekt Komenský 2020.

• Wikipedia [online]. Bionika. [cit. 17. 9. 2019].  
Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bionika

• KOUTSKÝ, Petr. Úžasná bionika: Jak vědci kopírují přírodu.  
Ábíčko [online]. 15. 6. 2012 [cit. 17. 9. 2019].  
Dostupné z: https://www.abicko.cz/clanek/precti-si-technika/12378/ 
/uzasna-bionika-jak-vynalezci-kopiruji-prirodu.html

• ČERNÝ, Michal. Bionika: Chlazení procesoru po vzoru lidského mozku.  
VTM [online]. [cit. 17. 9. 2019].  
Dostupné z: http://vtm.e15.cz/bionika-chlazeni-procesoru-po-vzoru-lidskeho-mozku

• PETR, Jaroslav. Vynálezy inspirované přírodou: Učíme se od zvířat i rostlin.  
100+1 zahraniční zajímavost [online]. 21. 5. 2018 [cit. 17. 9. 2019].  
Dostupné z: https://www.stoplusjednicka.cz/ 
/vynalezy-inspirovane-prirodou-ucime-se-od-zvirat-i-rostlin

• Leonardo da Vinci. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):  
Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 17. 9. 2019].  
Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci 

• Avicii. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):  
Wikimedia Foundation, 2001 [cit.17. 9. 2019].  
Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Avicii

• One Husband’s Tribute to a Timeless Love.  
In: Youtube [online]. 13. 2. 2017 [cit. 17. 9. 2019].  
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=smzVFX3pMms. Kanál uživatele Great Big 
Story.

• BUREŠOVÁ, Jana. Skládka? Z té udělám botanickou zahradu.  
Ekolist [online]. 15. 5. 2008 [cit. 17. 9. 2019].  
Dostupné z: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ 
/skladka-z-te-udelam-botanickou-zahradu 

• Arboretum Paseka [online].  
Dostupné z: http://www.arboretumpaseka.cz/cs/ 

• Suchý zip. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online].  
San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 17. 9. 2019].  
Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Such%C3%BD_zip

• GIONO, Jean. Muž, který sázel stromy.  
Havlíčkův Brod: Literární čajovna Suzanne Renaud, 2012. ISBN 80-866653-12-9.

https://www.youtube.com/watch?v=nP-U71U840Q
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bionika
https://www.abicko.cz/clanek/precti-si-technika/12378/uzasna-bionika-jak-vynalezci-kopiruji-prirodu.html
https://www.abicko.cz/clanek/precti-si-technika/12378/uzasna-bionika-jak-vynalezci-kopiruji-prirodu.html
http://vtm.e15.cz/bionika-chlazeni-procesoru-po-vzoru-lidskeho-mozku
https://www.stoplusjednicka.cz/vynalezy-inspirovane-prirodou-ucime-se-od-zvirat-i-rostlin
https://www.stoplusjednicka.cz/vynalezy-inspirovane-prirodou-ucime-se-od-zvirat-i-rostlin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
https://en.wikipedia.org/wiki/Avicii
https://www.youtube.com/watch?v=smzVFX3pMms
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/skladka-z-te-udelam-botanickou-zahradu
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/skladka-z-te-udelam-botanickou-zahradu
http://www.arboretumpaseka.cz/cs/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Such%C3%BD_zip


14

Vnímám krásu, tvořím krásu8.–9. ročník

Zdroje grafiky
Slide 01 – Prof saxx . Aurochs, Horses and Deer [malba]. In: Wikimedia.com (Public Domain)  
[online]. [Cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lascaux_painting.jpg

Slide 02 – Thomas Gainsborough . Mr and Mrs Andrews [malba]. In: Wikimedia.com (Public 
Domain) [online]. [Cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas_
Gainsborough_-_Mr_and_Mrs_Andrews.jpg

Slide 02 – Louis le Grand~commonswiki . Stroll About InSpring [malba].  
In: Wikimedia.com (Public Domain) [online]. [Cit. 1.4.2021].  
Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stroll_About_InSpring.jpg

Slide 02 – Philadelphia Museum of Art . Glance of a Landscape by Paul Klee [malba].  
In: Wikimedia.com (Public Domain) [online]. [Cit. 1.4.2021].  
Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Klee,_Swiss_-_Glance_of_a_
Landscape_-_Google_Art_Project.jpg

Slide 02 – The Museum of Modern Art . The Starry Night by Vincent van Gogh [malba].  
In: Wikimedia.com (Public Domain) [online]. [Cit. 1.4.2021].  
Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vincent_van_Gogh_Starry_Night.jpg

Slide 02 – Metropolitan Museum of Art . The Harvesters by Pieter Breughel [malba].  
In: Wikimedia.com (Public Domain) [online]. [Cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://commons.wikime-
dia.org/wiki/File:Pieter_Bruegel_the_Elder-_The_Harvesters_-_Google_Art_Project.jpg

Slide 02 – změna na : Gottfried Helnwein . Irish landscape [malba]. In: Wikimedia.com (Public 
Domain) [online]. [Cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Helnwein_
Gottfried_Irish_Landscape.jpg

Slide 03 – Louvre Museum . Mona Lisa by Leonardo da Vinci [malba]. In: Wikimedia.com  
(Public Domain) [online]. [Cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Mona_Lisa,_by_Leonardo_da_Vinci,_from_C2RMF_retouched.jpg

Slide 03 – Web Gallery of Art . Drawing of a flying machine by Leonardo da Vinci [malba].  
In: Wikimedia.com (Public Domain) [online]. [Cit. 1.4.2021]. Dostupné z:  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo_da_vinci,_Drawing_of_a_flying_machine.jpg

Slide 03 – http://www.drawingsofleonardo.org . Design for a Flying Machine by Leonardo da Vinci 
[malba]. In: Wikimedia.com (Public Domain) [online]. [Cit. 1.4.2021]. Dostupné z:  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo_Design_for_a_Flying_Machine,_c._1488.jpg

Slide 04 – Muž se psem – Sasha Sashina – Unsplash.com

Slide 04 – Ghislain118 . Carduus nutans [fotografie]. In: Wikimedia.com (Public Domain) [online]. 
[Cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carduus_nutans_2.jpg

Slide 05 – Kočka – AK¥N Cakiner – Unsplash.com

Slide 05 – Cesta v noci – Zoney – Wikipedia.org (CC BY-SA 3.0)

Slide 06 – Velryba – Thomas Kelley – Unsplash.com

Slide 06 – General Dynamics Electric Boat . U.S. Navy photo [fotografie]. In: Wikimedia.com 
(Public Domain) [online]. [Cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:US_Navy_040730-N-1234E-002_PCU_Virginia_(SSN_774)_returns_to_the_General_Dynamics_
Electric_Boat_shipyard.jpg

Slide 07 – Graham Beards . Computer assisted reconstruction of a rotavirus particle [rekon-
strukce]. In: Wikimedia.com (CC BY 3.0) [online]. [Cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Rotavirus_Reconstruction.jpg



15

Vnímám krásu, tvořím krásu8.–9. ročník

Slide 07 – NSA . Doublepulsarbackdoor [fotografie]. In: Wikimedia.com (Public Domain) [online]. 
[Cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doublepulsarbackdoor.png

Slide 08 – Makovice – Kristine Tanne – Unsplash.com

Slide 08 – Solnička – Dubravko Sorić – Flickr.com (CC BY 2.0)

Slide 09 – Ledňáček - Stefan Mächler – Unsplash.com

Slide 09 – Shinkansen - Fikri Rasyid - Unsplash.com

Slide 10 – Obloha v kaňonu - Mark Basarab – Unsplash.com

Slide 12 – Afroameričanka – Tess – Unsplash.com

Slide 13 – Smetiště - Henry & Co. – Unsplash.com

Slide 14 – Koncert - Aaron Paul – Unsplash.com

Zdroje videa
Vliv umění (Marek Eben) – Komensky2020.cz (CC 4.0 BY-SA)

Prezentace
https://prezi.com/view/zOd9xkVGwi2UsbVv4Byi/ 

Pracovní listy
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2019/12/Umeni-8-9-pracovni-listy.pdf

Pracovní sešit pro žáka
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/03/Umeni-8-9-pracovni-sesit-pro-zaka.pdf

https://prezi.com/view/zOd9xkVGwi2UsbVv4Byi/ 
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2019/12/Umeni-8-9-pracovni-listy.pdf
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/03/Umeni-8-9-pracovni-sesit-pro-zaka.pdf


16

Název projektu 
Úcta k životu – 
základ pro demokratickou kulturu

Registrační číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255

Metodika 
Vnímám krásu, tvořím krásu 

Cílová skupina 
8.–9. ročník základních škol  
a víceletých gymnázií

Autor 
Jan Rokosz

Odborní garanti 
doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.,  
Mgr. Barbara Pospíšilová,  
Mgr. Tereza Ráchel Bícová

Odborná spolupráce a pilotáž 
Mgr. Ivana Hudeczková

Externí posuzovatele 
Mgr. Ondřej Šimik, Ph.D.,  
Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.

Jazykové korektury 
Mgr. Kateřina Coufalová

Ilustrace 
Daniel Jurčo, BFA

Zlom a sazba 
Daniel Jurčo, BFA

Toto dílo podléhá licenci  
Creative Commons 4.0 BY-SA 


