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 Anotace 
 
 
Ve své závěrečné práci jsem se zaměřila na PRVKY ARTETERAPIE VE VÝTVARNÉ 
VÝCHOVĚ na Základní umělecké škole. 
Ve školách jsou děti často vedeny výkonnostně: umí – neumí, líbí – nelíbí…, k 
dodržování výtvarného kánonu, s  málem možností vlastního projevu. Cílem mé 
práce bylo ověřit si, zda jsou děti schopny vnímat výtvarnou výchovu nejen na poli 
„uměleckém – školastickém“, ale i hravě, s prvky body artu,  land artu a částečně i 
performance.  
Měla jsem snahu seznámit děti nejen s těmito pojmy, ale i s představiteli stylů: body 
art -Yves Klein, Denis Oppenheim, land art- Robert Smithson, Christo, Richard Long, 
se samotnou abstrakcí a jejími průkopníky - Vasillijem Kandinským a Robertem 
Delaunayem. Při výběru autorů jsem se zaměřila na autory pracující s kruhem.  
Chtěla jsem pojmout výuku zážitkově, s důrazem na reflexi vlastního uměleckého 
zážitku, rozvinout prožitek zúčastněných i jejich umělecké cítění.  
Chtěla jsem, aby děti pracovaly v kolektivu, aby se musely navzájem akceptovat, 
tolerovat, a šlo mi zejména o hodiny s nějakou „akcí“,  po které následuje celkové 
zklidnění. 
 
 
Klíčová slova: kruh, akční umění, body art, land art, performance  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Annotation  

In my closing work I directed my attention at elements of art therapy in art education 
at Basic school of art.  

At school children are often commanded in the way of efficiency. They should keep 
directed way of art expression. They do not have enough possibilities to express 
themselves by their own.  

I wanted to make certain if children are able to perceive art education not only in the 
meaning of art but also like a playing activity with elements of body art, land art and 
performance. I tried to introduce children not only these ideas but also their 
representatives: Yves Klein and Denis Oppenheim for body art, Robert Smithson, 
Chris and Richard Long for land art, Vasillii Kandinsky and Robert Delaunay for 
abstraction. The selection of the representatives was limited by their work with circle.  

I conceived art lessons like the way to experience. I emphasized the reflexion of art 
experience and its development by all participants. I wanted children to work in 
groups to make them accept and tolerate each other. I offered them the action with 
consecutive relaxation.  

Key words: circle, action art, body art, land art, performance 
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I. ÚVOD I. ÚVOD I. ÚVOD I. ÚVOD     
 
Dětí, které neposedí, neustále se vrtí, kreslí po stole, houpou se na židli, neustálým 
pohybem ruší učitele i ostatní, stále přibývá. My se můžeme jen domnívat, z čeho 
jejich neklid pramení. Nejsou schopné udržet pozornost, dokončit započatou činnost, 
své myšlenky vykřikují, dožadují se vyvolání, když se hlásí. Často je s těmito projevy 
spojena diagnóza lehká mozková dysfunkce (LMD) - jde především o impulzivitu a 
instabilitu. Zvýšená aktivita ale může být i součástí temperamentu.  
Co je příčinou neklidu, se můžeme jen domnívat – neklidné a neurotické matky, 
traumata v raném dětství (necitlivost k dítěti a k jeho potřebám), nebo naopak 
přesycení podněty. Často jde o výchovné prohřešky rodičů.  
Nedostatek času tráveného s dítětem rodiče často nahrazují přemírou dárků, drahou 
elektronikou, posledními modely mobilů či tabletů, oblečením a podobně.  
Některé děti mívají dva až tři zájmové kroužky denně, pět dnů v týdnu. Mnohdy nejde 
ani tak o mimořádně talentované dítě, jako spíše o mimořádně zaneprázdněné 
rodiče. Když jsou finance na dětské aktivity, platí rodiče dítěti „zábavu“. Kdo je nemá, 
tráví v zaměstnání drahnou míru času anebo má minimálně další „přivýdělek“. 
Kolotoč peníze-čas-děti je zaklínadlem dnešní doby. Můžeme jen polemizovat, který 
z faktorů se na vývoji dětí podepisuje nejhůře. 
A tak se mnohé děti dostanou k nám. Do základní umělecké školy. Rodiče nejednou 
prozradí, že jim ve škole učitelé poradili, aby dítě navštěvovalo „nějaký kroužek“, kde 
bude dítě v klidu. Nejlépe „výtvarku“ a keramiku - „tam se sedí, tam bude klidné“. 
„Víte, on ten náš Honzík stejně krásně kreslí, aspoň se to využije.“  
Protože pracuji s dětmi převážně mladšího školního věku, vybrala jsem si jako 
ústřední téma své práce kruh. Kruh – magický, mystický, symbolický. 
Výtvarné umění je malou sondou do naší duše, je výbornou formou odreagování a 
osobní meditací každého tvůrce. Pokud se ovšem nevloží do tvorby rušivé faktory –
dogmata, výtvarný kánon, manýrismus. 
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I. I. KRUH V UMĚNÍI. I. KRUH V UMĚNÍI. I. KRUH V UMĚNÍI. I. KRUH V UMĚNÍ    
Kruh patří k nejzákladnějším symbolům, které existují. Kruh se objevuje v lidské 
tvorbě odpradávna. Již v pravěku zdobili lidé své nástroje, zbraně, oděvy i svá těla 
kruhy. Šamani a mágové tančili v kruhu, lovci kolem kruhového ohniště vydupávali 
svá přání. 
Kruhy mají funkci ochrany v magii, při ochraně kouzelníka, svěcenou křídou 
namalovaný kruh na zemi je zase ochranou proti upírům. Kruh zobrazuje 
mikrokosmos v makrokosmu. 
Kruh je vhodný pro meditaci. Kruhové mandaly vedou ke zklidnění, uvědomění si 
sebe sama, ke koncentraci. 
Kruh nemá začátek ani konec. Urobos, had stočený do kruhu, zakusující se do svého 
ocasu, je znamením věčného koloběhu. 
Kruh je v dětské tvorbě prvním záměrným výtvorem.  
Slunce je kruh, měsíc je kruh, kola na vodě jsou kruhy, otisky prstů jsou kruhy…, 
kruhy jsou všude, kam jen pohlédneme. Kruhem všechno začíná. 
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I. II. ABSTRAKTNÍ UMĚNÍI. II. ABSTRAKTNÍ UMĚNÍI. II. ABSTRAKTNÍ UMĚNÍI. II. ABSTRAKTNÍ UMĚNÍ    
Vývoj abstraktního umění 
 
Nyní trochu z historie výtvarného umění. Už před 400 - 300 tisíci roky v době 
paleolitu začali lidé používat nástroje. Díky nim se začali odlišovat od svých zvířecích 
předků. Používali je nejen k lovu zvěře – zdroji obživy, hledání kořínků a semínek, k 
obdělávání půdy, ale i k obraně svého území a k dalším každodenním činnostem. 
Zároveň se získáváním zkušeností s výrobou a používáním nástrojů tyto nástroje 
zdobili. Zprvu šlo jen o rovnoběžné vrypy na kosti slona, později již o opakované rytí 
do trojúhelníku. Geometrizovaný rukopis je i na nástrojích malých jako nehet. Již 
v pravěku se objevovaly dvě „umělecké“ linie. Linie konkrétní a abstraktní. 
První obsahuje spoustu zvířecích motivů (koní, bizonů, medvědů), ale také lidí a 
šamanů, druhá je zobrazením změti čar. V naprosté prehistorii jde nejdříve o 
„špagetovou kresbu“, otisky lidských rukou v pozitivu i negativu, později o pravidelné 
čáry, vyrývané tečky, trojúhelníky, geometrické obrazce. Tady můžeme vidět první 
krůčky abstrakce. 
 
Může se zdát, že zabíhám do příliš vzdálené historie, ale je zde naprosto zřejmá 
souvislost. Rádoby „čmáranice, otisky těla, jeho částí, jakoby bezprizorní „záznamy“ 
provázely a provází celou lidskou kulturu. Nynější vědci bádají, proč tak činili lidé 
v neolitu, proč zdobili nástroje a nářadí, proč a za jakým účelem měli potřebu 
dokumentovat dění v jeskyních. 
Možná tak, jak si současní archeologové a badatelé „lámou hlavu“ nad významem 
děl minulosti - proč byla zobrazena daným způsobem - budou si za tisíce let lámat 
hlavu nad vykopanými díly naší kultury. Proč lidé dělají to, co dělají, co vlastně dělají 
a jaký to má účel? Co je TO, co je k tomu vede? 
Abstraktním  uměním označujeme umění, které nezobrazuje žádný předmět, nic konkrétního. 
Ke svému vyjádření používá linii, barvu, plochu a tvar. Jde o umění nefigurativní, 
nezobrazující. Abstrakce vyjadřuje vnitřní nevyslovitelné stavy mysli, nálady, pocity podobně 
jako hudba.  Abstrakce je součástí moderního výtvarného umění dodnes. Rozlišujeme ji na 
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abstrakci geometrickou a abstrakci organickou 
(citováno z přednášek Richarda Druryho). 
Slovo abstrakce pochází z latiny a znamená „vytáhnout něco z něčeho“. 
Abstrakce tedy z něčeho pramení, je to „něco“ vytažené z jedné části, z jednoho 
úseku, možná ze všeho, v čem existujeme. Udává se, že abstrakce vznikla kolem let 
1909 – 1915, ale v umění se objevuje dávno předtím.Ne vědomě, ale jako sdělení 
něčeho, sdělení obrazové.  
Abstrahovat něco značí zjednodušovat, zobecňovat, vyvozovat něco z něčeho. 
Odvodit nereálné z reálného, převést složitý vjem do jednodušších tvarů, ploch, 
skvrn.  
 
 
William Turner  – krajinář, který se postupně dopracoval ke znázornění světla, 
pohybu přírodních živlů, proměňujících se barev, počasí, mlhy. Věci se ponořují do 
něčeho polokonkrétního. Skutečnost se téměř rozplývá.  
 
 

                         
   
   obr.1:  JAMcNeil Whistler, Ohňostroj, 1875                obr.2:  Turner, Hořící parlament,1834, akvarel 
   Nokturno v černé a zlaté.        
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James Abbott McNeill Whistler – Snaha o zachycení dojmu z prchajícího 
ohňostroje. Chce vyjádřit tu prchavost, pohyb světla. Skutečnost se ztrácí ve tmě.  
 
 

                       
 

      obr.3: Claude Monet, Růžové lekníny                 obr.4: Vasillij Kandinskij, Bitva (Kozáci)1910 -1911 
 
   
 
Claude Monet – Lekníny – nechal vybudovat vlastní jezero. Už pro něj nebylo 
důležité, že zobrazuje lekníny, ale snažil se o celistvý vjem, o to, jak vodní hladina na 
člověka působí. Už pro něj nejsou důležité samotné lekníny. Neustále maloval své 
lekníny a zase lekníny a samé lekníny, až najednou z leknínů už ani nebyly lekníny, 
nýbrž barevné „abstraktní“ skvrny.  
 
 
Zjišťujeme, že realitu lze vnímat i jinak. Nemusíme sledovat 3D perspektivní realitu, 
můžeme se dívat jako kubisté na věc z různých úhlů pohledu najednou. Kubisté 
rozbili tvrzení jednoho pohledu. Už nemusíme zobrazovat zvenku a 
NAPODOBOVAT. 
  
 
 



6 
 

Abstrakce má dvě zásadní podoby: 
- jedna je citová - nechová se podle pravidel nebo podle rozumových 

konstrukcí, jde o věc intuitivní 
- druhá podoba abstrakce je racionální - logicky a matematicky založená. 

 
 
 
 
 
Vasilij Kandinskij  - Obrazy nemaluje, skládá je jako hudební skladatel sonátu. Jsou 
skoro slyšet. Skládá je intuitivně, neví, co na nich bude, co může být.  
Barevnost naznačuje rytmus i vjem, černá barva rytmiku. 
V jeho tvorbě můžeme cítit vliv ruského prostředí, lidové umění a duchovní myšlení. 
Od roku 1910 dává přednost barvě před figurou a předmětem. 
„Kandinského Bitva je naprosto přelomové dílo, které sice dočasně, ale významně 
obohatí naši sbírku moderního a současného umění. Olejová malba, která vznikala 
v letech 1910 až 1911, je stěžejním mezičlánkem mezi Kandinského figurálním 
realismem a jeho novou érou čisté, abstraktní malby. Takzvané absolutní malířství je 
často přirovnáváno k hudbě. Právě Kandinskij měl údajně nadání měnit barvy 
v hudbu a naopak. Pro umělecké začátky tohoto výtvarníka jsou typická díla v duchu 
realismu, impresionismu a secese. 
Až po roce 1910 jsou v jeho tvorbě stále patrnější prvky abstrakce. Ta v jeho případě 
spočívala především v sílící úloze barev na úkor figury a předmětu. Kandinskij je 
proto často spojován s českým abstraktním malířem Františkem Kupkou.  
Oba malíři jsou zakladateli abstraktní malby“.  

Citace : http://art.ihned.cz/c1-51077970-narodni-galerie-je-treba-videt-sekala-i-
kandinskeho 

 
František Kupka  – napůl Čech, napůl Francouz, emigrant, žil v Paříži od 90. let 19. 
století. Francie je „srdcem“ umění  té doby. Kupka má široký záběr. Kreslí karikatury 
silně podbarvené sociální kritikou. Je to člověk, který své okolí vnímá kriticky. Od 
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svého mládí je inspirován moravským a slovenským lidovým uměním. Je ovlivněn 
spiritismem, to, co leží za viděnou skutečností. Postupně se dopracovává k čisté 
abstrakci. Jde o proces postupné stylizace, odstraňováním jednoho detailu za 
druhým, až dojde na holou podstatu věci. Pracuje jako stavebník, z jednoduchých 
cihel vystaví chrám, vesmír, celou jeho podstatu…. 
Kupka dokáže využívat barvy - nositele pocitů, emocí a energie. Kladením vedle 
sebe naznačuje pohyb vesmíru, genezi, zrod života. Toto nelze zobrazit 
naturalisticky, dynamickou kompozicí, kontrastem barev. Zajímají ho proměny a 
stavy parageneze. Pomocí barvy vytváří symfonie, barvu bere jako jeden 
z prostředků hudby. 
 
 
 

           
 
               obr.5:  František Kupka, Kompliment                     obr.6: František Kupka, Okolo bodu 
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Robert Delaunay - Francouzský umělec, přešel od kubismu k abstrakci. Barvy pro něj mají 
vyjadřovací úlohu. Založil spolu s Františkem Kupkou nový směr - orfismus, který 
umožňuje rytmické pohyby a vibrace pomocí stupňování rotujících barev. Orfismus 
byl živý, melodicky poetický, barevný směr. Prstence barev stoupající k závratným 
výšinám chromatické symfonie. 
Delaunay se zabývá geometrickou abstrakcí, 
Kruh je pro něj dokonalý nositel cykličnosti přírody (citace z přednášek R.Druryho). 
 
 

                         
 

obr. 7 – 10: Robert Delaunay,                                       Rytmus 
 

        
                                          
                              Rytmy barev                                      Ve víru barev 
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Akční um ění -  50. - 80. léta 20. století. Umělci sahají k prožitku, mají snahu o umění 
živé, ne statické. Umění je třeba chápat nově, dostat je mezi lidi, na ulici, ukázat jeho 
každodenní podobu. Snažit se zapojit nejen oči, ale vnímat všechny smysly. Zapojit 
do procesu tvoření i okolí a diváky jako spolutvůrce. Akce nahradila proces tvorby. 
Předchůdcem akčního umění byl Jackson Pollock, archetyp nového umělce 50. let. 
Představitel amerického abstraktního expresionismu, největší americký umělec.  
Plátna pokládá vodorovně na zem, kape na ně barvu špachtlí, zednickou lžící, lije 
přímo z plechovky, vytváří labyrint barev. Je to zhmotněná energie a pohyb, ukázka 
soudržnosti, smyslu pro harmonii, rytmus. Technika ALL OVER – tvorba z každé 
strany, technika DRIPPING – kapání zhmotnělé Pollockovy psychické energie. 
Obrovská plátna mohou připomínat nekonečně krásnou krajinu, hory, pláně i 
nekonečný vesmír. Postupně se z jeho tvorby vytratily figurativní motivy. 

    

        obr.11:     Pollock při práci                                       obr.12: Pollock, Bezejména 

                                                                                      

 

Body art  – 70. léta, plátnem pro umění i autorem je umělec sám. Jde o umění, které 
se provádí NA nebo S vlastním tělem. Nejčastější formou je úprava těla pomocí 
tetování a piercingu. Malování, tetování, jizvy a vylepšování těla pomocí cizích těles 
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prováděli lidé nejen v dávném pravěku, praktikují je i současné africké kmeny a nejen 
ty. 
Do tohoto uměleckého směru patří otisky těl, různá ohrožování umělcova těla, 
sebepoškozování spojená s performance, může zasahovat až do roviny 
existenciální. Mnohdy je pro umělce důležitější prožitek než sám výsledek, lze říci, že 
tělo je výrazovým prostředkem body artu.                                                                                                           
Chris Burden bral své tělo jako volný materiál, považoval ho za nositele zkušeností. 
Nechal se ukřižovat zlatými hřeby k Volkswagenu, nechával si na svém těle zkratovat 
elektrický proud, náhodné lidi nechával připíchnout připínáčky libovolně na jeho 
tělo… 
  
Petr Štembera  – vštěpoval si do ruky větvičku keře – prolnutí s přírodou, skákal do 
kyseliny, utíkal před jejím tokem, vystavoval se jejímu vzlínání. Pracoval i s krví, která 
z rány na ruce hasila hořící šňůru. 
 
Yves Klein  – experimentátor, provokatér, performance Skok do prázdna (1960, skok 
střemhlav z okna do prázdna), ohňové malby letlampou, monochromy – otisky 
lidského těla. Vlastní patentovaná modrá barva – IKB. 

 

                       .       

obr.13: Yves Klein, Lidé začínající létat  
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                  obr.14:Petr Štembera - štěpování        obr.15: Chris Burden – ukřižování na kapotě 
                 

Ukázky současného „krášlícího“ umění – body artu. Patří sem i korzety, které byly a 
stále jsou aktuální. „Slovo korzet vzniklo ze starofrancouzského cors, což znamená 
zdrobnění těla a cors pochází z latinského corpus - tělo. Už v roce 1600 před Kristem 
se pravděpodobně nosila část oděvu na způsob korzetu. Dokazuje to soška Hadí 
bohyně z Knosského paláce na Krétě. Něco jí nadzvedává prsa a zužuje pas,…“ 
čerpání, zdroj: http://sanctuary.cz/1783-korzet-historie-vyvoj. Stahující opasky 
podobné korzetům se používaly už ve starém Řecko a Egyptě, přes dobu 
renesanční, barokní až po současnost. 
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                                                         obr. 16 – 19  Vývoj korzetů 

                

Čínské Zlaté lilie                                                  zjizvení v Mauritánii 

          
 

        maorské tetování pomocí nože nebo sekáčku                          Surmové se i malují 
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     surmská žena s talířkem - čím větší, tím větší věno           thajská žirafí žena 
 

                                                         obr. 20 – 25  Exstravagance světových rituálů  

 

        

obr. 26 : soudobé tetování  
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Land art  – Earth-art - umělecký směr, který vznikl koncem 60. Let v Americe. 
Výtvarným plátnem i materiálem je umělcům příroda sama a jejich únik do přírody. 
Byl motivován hlásáním hippies. Umělci se odvolávají na historické stavby, linie, 
obrazce na peruánské planině Nazca a megalitické stavby evropského neolitu. 
Výtvory landartistů lze sledovat z letadla, z ptačí perspektivy. K přemísťování zeminy 
a kamenů používají bagry, automobily, techniku i manuální sílu. 

  

                     
           

               obr.27:   Robert Smithson - Spirála                  obr. 28: Richard Long, Malé bílé oblázkové                 
                                                                                                                kruhy, 1987 

 

Nejznámějším land artem bylo Spirálové molo (1970) Roberta Smithsona. 
Richard Long, britský sochař – instalace kamenů, přírodnin do geometrických 
obrazců – kruhů. Posílá tuny kamenů do galerií, galeristé je sami podle manuálu 
instalují. 
Andy Goldsworthy – používá ke své tvorbě přírodní materiály – šišky, větve, kamení, 
rampouchy, sníh, trní…. Podle materiálu se odvíjí i doba trvání děl. Od několika 
minut po několik desítek let. Respektuje přírodu, pracuje sám a nejčastěji holýma 
rukama.   
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Christo a Jeanne-Claude – manželé z USA, jejichž metodou je „empaquetage“ – 
zabalení. Obalovali domy, stromy, hory…obalená Kunsthalle v Bernu, Říšský sněm 
v Berlíně, Běžící plot, obalené australské pobřeží nedaleko Sydney, Slunečníky. 

 

      
 

obr. 29 – 31:Christo and Jeanne-Claude 
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Ivan Kafka – nevystudovaný umělec, věnoval se meteorologii.  
Tvorba : Vymezení - 10 000 špejlí vkládá do meziprostoru dlažebních kostek.     
Křehkost, vědomí o jiném prostoru. Jde o významného českého propagátora nových 
médií a konceptuálních přístupů k umění. Jeho tvorba je plná humoru a nadsázky, 
poukazuje na pokleslou morálku společnosti. Instalace větrných rukávů, 
pingpongových míčků, větrníků, cyklus Lesní koberce pro náhodné houbaře. 

    
 

          obr.32: Ivan Kafka – Listí                                        obr.33: Ivan Kafka – Vymezení, 1981 

 

Performance   - perform = vykonávat, předvádět, hrát  
Děj, příběh, akce se odehrává na ulici bez přípravy. Má pevný scénář a je 
směřována  k divákovi, ke kolemjdoucím. 
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Joseph Beuys , mistr performance – I like America and America Likes Me – přiletěl 
do New Yorku zabalený do deky. V sanitce přijel do galerie, tři dny tam strávil 
v místnosti s kojotem, přičemž držel pasteveckou hůl, objímá kojota a odjíždí na 
letiště. Často vystupuje jako šaman nebo učitel.    
Další protagonisté stylu – Yoko Ono, Wolk Vostell (spoluzakladatel hnutí Fluxus, 
průkopník videoartu a instalací) Čerpáno z Wikipedie 

                
 

        obr.34:   Joseph Beuys, I like America…                      obr.35: Wolf Vostell, Werke, 1980 
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V čechách působil od 60. let Milan Knížák se svými happeningy – Ceremonie (1968), 
Kamenný obřad (1971), Demonstrace,…. Člen hnutí Fluxus, v Americe korunován 
králem východu. 

 

   

 
   M. Knížák, Demonstrace jednoho dne,1964  

   M. Knížák, Procházka po novém světě, 1964  
   M.Knížák, Druhá manifestace aktuálního umění,1965  

 

Obr.36 – 38 Milan Knížák  

 

 

„Umění je květ života celé společnosti.“     L. N. Tolstoj           
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I. III.  CÍL PRÁCE :I. III.  CÍL PRÁCE :I. III.  CÍL PRÁCE :I. III.  CÍL PRÁCE :    
Jak jsem již uvedla, působím v Základní umělecké škole (v 1. - 4. ročníku a 
přípravném oboru. V dětských kolektivech (především právě mezi mladšími ročníky) 
přibývá dětí s poruchami učení, chování, dětí hyperaktivních, dyslektických, 
dysgrafických, dysartriků,… Ve třídách je cítit neklid, ruch, děti okamžitě hlasitě 
reagují na jakýkoliv podnět, poznámku, téma.   
 
Cílem mé práce je skloubit výuku s artefiletikou, poskytnout dětem tvořivé a 
zážitkové hodiny. Zapojit do procesu expresivní projevy s prvky dramatické, taneční i 
hudební výchovy. Pomocí výuky dětem ukázat jejich sociální kompetence – 
navazování vzájemných kontaktů, zbavení se ostychu, možnost pracovní spolupráce, 
sebeprezentace, reakce na dané podněty ve skupině. Předcházet byť i jen náznaku 
psychické šikany. Nebrat a neubírat dětem jejich hravost a přirozenost, ale lehce je 
zklidnit a skloubit kolektiv. Nechat je plynout na vlně pohody, těšení se na hodiny a 
nestresovat pocity – nejsem dobrý, nevím, nic neumím, jsem na nic…. Posílit 
sebevědomí a nechat je projevit radost z práce kolektivní, z práce hmotné, z práce 
akční – prožité. 
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IIIIIIII.  ČINNOSTI INSPIROVANÉ KRUHEM .  ČINNOSTI INSPIROVANÉ KRUHEM .  ČINNOSTI INSPIROVANÉ KRUHEM .  ČINNOSTI INSPIROVANÉ KRUHEM     
 
Akce v kruhu ZUŠ 
 
Delší dobu mě fascinuje moderní umění, především akční umění - land art, body art, 
street art, performance, konceptuální umění a happening. K tomuto umění, zdá se, 
lidé nemají zcela ujasněný vztah, přestože nás jeho formy dennodenně obklopují. V 
současnosti se stal moderní ikonou body art v podobě tetování, neodmyslitelnou 
součástí měst i obcí jsou posprejované fasády, mající spojitost se street artem.  
Ve své práci jsem se zaměřila na práci dětí mladšího školního věku, na vnímání 
kruhu a jeho uplatnění ve výtvarném jazyce moderního umění. Zajímalo mne, jak si 
poradíme s prací v kruhu, s kruhem i kruhy, zda jsme schopni vytvořit práci na poli 
akčního umění. Lze skloubit prvky moderního umění s dětskou tvorbou? Kruh jsem 
vybrala záměrně, je naprosto dokonalým tvarem. 
 

 

II. I.   Kroužení rukama, uvolňovací rozcvička II. I.   Kroužení rukama, uvolňovací rozcvička II. I.   Kroužení rukama, uvolňovací rozcvička II. I.   Kroužení rukama, uvolňovací rozcvička     
----    taneční sáltaneční sáltaneční sáltaneční sál    

Páteční skupina, předškoláci, 13. února 2015 
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Výuku jsme začali rozcvičováním rukou. Záměrem bylo uvolnit postupně nejen ruce, 
tělo, ale osvobodit se celý. Uvolnit energii, nechat kolem proudit pocit svobody, 
volnosti…. Ze školního tanečního sálu jsme si udělali velký výkres. Po závazném 
slibu úklidu jsme začali pracovat. Do každé ruky si děti vzaly bílou křídu, klekly si 
pěkně do kruhu a začaly současně kroužit nejprve zápěstím, potom oběma rukama 
od loktů dolů a nakonec celými pažemi. Popisovat poznatky dost dobře nejde. 
Zjišťovali jsme, jaký máme rozsah, kam až dosáhneme, jak moc / málo jsou kruhy 
pravidelné, souměrné. Shodli jsme se, že by naše dílo mohlo najít uplatnění 
v textilním průmyslu, třeba jako design při výrobě koberců. Práce probíhala naprosto 
poklidně, relaxačně. 

II. II. II. II. II. II. II. II.     Kroužení na papíře, co dokáží kroužky, co Kroužení na papíře, co dokáží kroužky, co Kroužení na papíře, co dokáží kroužky, co Kroužení na papíře, co dokáží kroužky, co 
dokáže tužka dokáže tužka dokáže tužka dokáže tužka ----    brut artbrut artbrut artbrut art    

Čtvrteční skupina, převážně prvňáčci, 12. února 2015 
Papír a obyčejná tužka. Malé souměrné kroužky, kroužení jedním tahem, spojené a 
vedené, kam až to papír a ruka dovolí. Kroužím a kroužím, zanechávám stopu… 
papír se plní cestičkou z kroužení. 
Práci jsem zadala skupině prvňáčků a předškoláků. Některým dětem se nedařilo 
kroužit, začaly potíže s udržením jednoho tahu, po chvilce vyměnily tužku za 
pastelku. Vznikaly roztodivné obrazce. Většina nechtěla pouze kroužit, zanechávat 
volnou stopu, chtěly „něco“ kreslit.  
Bylo zajímavé pozorovat, jak se komu dařilo. Zdánlivě jednoduchý úkol vyvolal u dětí 
problém.   
Dvojčata Julinka a Lucinka vykroužila podobně nepřesné a nepravidelné výkresy. 
Obě jsou hlučné, povídá jedna přes druhou a celou hodinu „hrají mezi dětmi prim“, 
neustále se o něco přou. Překvapilo mě, že oběma těmto zdatným kreslířkám se moc 
nedařilo. Nebo snad chyběla trpělivost? Úkol je nebavil? Nepovažovaly to za 
nutné?….. 
Adélka, předškolák - netrpělivá, uspěchaná kresba bez kroužení, vystihuje Adélinu 
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práci. Většinou se nadchne pro první myšlenku, která ji napadne, rozkreslí a 
vyžaduje další papír. Během hodiny pokreslí klidně pět papírů. 
Lucinka Z., prvňačka - protáhlé elipsy hustě na sebe navazující. Střídání tužky a 
růžové pastelky, lehká stopa, zaplněný výkres.  
Sabina, první třída - křehká blondýnka, čistá a pečlivá práce Sabinku přesně odráží. 
Vždy upravená, klidná, soustředěná na práci, křehce působí i výkresy. 
Zuzanka, 4 roky a 9 měsíců, nejmladší slečna - pečlivé kroužení, kroužící se had se 
posunuje drobnými kroužky nepravidelně po výkresu. Šikovná usměvavá holčička, 
sedává v koutku, moc nekomunikuje, sedí a s vystrčeným jazýčkem pracuje a 
pracuje. Každý čtvrtek mi donese hrst barevných obrázků se slovy: „Pro tebe“. 
Třeťačka Dominika - také toho moc nenamluví, sedává vedle Zuzanky, hustě 
vykroužkovaná spirála. Pečlivá práce, opět odraz všech předchozích prací. Bylo by 
dobré, kdyby se Dominika převtělila do spirálky a vyšroubovala se ze své 
uzavřenosti. Dominice zřejmě vyhovuje menší kolektiv - když mladší děti odcházejí 
dřív nebo když si sedávám k ní. 
Kačenka - pětiletá kreslířka. Stále něco kreslí, po stole, na papír…kde je místo. 
Snaha o tvary, písmena, věčně pokreslený i stůl. 
Prvňačka Lenka - začala pracovat podle zadání, po malé chvilce papír otočila a 
naškrtala barevné „cestičky“ k veverce. Loni překvapivě dobře kreslila, letos je práce 
uspěchaná, netrpělivá. Možný odraz matčina nástupu do práce, školní docházka a 
dlouhá odpoledne ve školní družině. 
Petřík, první třída, levá ruka - zvládl pokreslit celý výkres, vystřídat minimálně pět 
barev. Od září čtyři měsíce kreslil jen krokodýly, v lednu nastal přerod. Petřík kreslí 
koníky, lidi,… neuvěřitelná proměna. Trošku tvrdší ruka, ale pěkné a pečlivé práce. 
Obrázek lze připodobnit k nějaké tajemné mapě s pohořím.  
Poslední Petruška, rovněž první třída - kompozičně pojednaná práce, pečlivé 
kroužení doplněné spirálkami, kresebně pěkná, čistá práce. Výborná kreslířka 
s dobrými nápady.  
Pracovní výstup mě překvapil. Ukázal mi, že i docela banální zadání může nechat 
projevit to, co jsem pozorovala již delší dobu. Odráží celou osobnost člověka, ukáže 
jeho přístup k práci a životní postoj. Když sedím doma a rozebírám výsledky, vidím 
děti pracovat, slyším je povídat, vykřikovat, smát se, vidím soustředěnou Zuzanku…, 
zamlklou Dominiku,…. 
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Myslím, že by nebylo špatné čas od času zařadit zdánlivě zcela jednoduché cvičení, 
kresbu, skicu. Děti by se snáze naučily překonávat bezradnost a rychleji reagovat na 
skutečnost. Při tomto zadání šlo o uklidnění, zklidnění celého těla, uvolnění, 
vypuštění myšlenek, nechat ruku jen a jen volně klouzat, kroužit zápěstím a 
naslouchat tichému šustění hrotu tužky, běžící po papíře, vnímat hudbu… Práce 
dopadla podle mých představ. Ticho sice nebylo, tichá hudba udělala své. Živý 
potenciál předškoláků a prvňáčků se přece jen zmírnil. 
 
Hudební doprovod : https://www.youtube.com/watch?v=JPVudkpupqU   
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Brut art – kroužení po papíře - bych rozhodně doporučila pro nižší ročníky ZŠ. Práce 
s tužkou, s přítlakem, s ubíráním tlaku, pozorování, co tužka umí, bylo pro děti 
novým pojmem. Stejně tak bezpředmětné zadání je trochu znejistilo. Nakonec se 
zhostily práce bezvadně. Hledali jsme v „kroužencích“ tvary, věci a náznaky bytostí. 
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II. III.   Otisky rukII. III.   Otisky rukII. III.   Otisky rukII. III.   Otisky rukou ou ou ou ––––    inspirace R. Longinspirace R. Longinspirace R. Longinspirace R. Long                
    ----    Písečné sluncePísečné sluncePísečné sluncePísečné slunce    

Úterní skupina, 1. - 4. třída, 10. února 2015 
Pro tuto práci jsem vybrala úterní skupinu dětí, od 1. do 4. třídy. V létě jsem 
navštívila rudický lom a pískovnu Seč. Barevné sedimenty mne zaujaly natolik, že 
jsem od každého valéru dovezla do školy kyblíček vydolovaného písku. Pro 
následující práci se mi zdála volba materiálu více než dobrá a kyblíky našly 
uplatnění. Rozmíchali jsme jíly s teplou vodou, nechali chvíli odpočinout. Žáky jsem 
motivovala tvorbou Richarda Longa – spirála, kruhové otisky rukou, nahlédli jsme i 
do pravěku, na jeskynní malby. Pověděli jsme si o autorovi, o jeho tvorbě, ukázala 
jsem dětem obrázky na PC. Jíly byly rozmíchány, bláto příjemně teplé, děti 
inspirovány a začalo se s vytvářením kruhů. Na stoly jsem připravila největší papíry, 
jaké máme (větší A1 - dar tiskárny), a Natálka, Esterka a David se Šimonem začali 
pracovat. Pod rytmickými otisky prstíků, dlaní, pěstí, a se zvukovým doprovodem, 
začaly vyskakovat obrazy „písečného slunce“ z lomu. Zpočátku měly děti snahu 
udržovat pravidelné kruhy, po chvíli soustředění začaly sestavovat „společná 
sluníčka“. Najednou byly písek a otisky naprosto všude - stoly, židle, pracovní 
oblečení. Jak se ukázalo, písky byly dobrá volba. Lze je dobře vyprat a výborně 
umýt. Pět dětí nepřekonalo odpor namočit ruce do bláta. Se zájmem sledovaly 
výtvarné počínání kamarádů i konečné řádění a patlání. Přidat se nechtěly.  
Vznikla zajímavá, aktivní hodina. Kdybych ji měla k něčemu přirovnat, bylo by to jako 
„kibicování v hospodě“ při partičce karet. Jedni se radí, co a jak, „kibicují“, druzí 
pracují, řeší, domlouvají se... Druhá, nepracující skupina mladších dětí byla silnější 
nejen početně, ale především hlasitostí. Radily, vymýšlely a „navigovaly“. Velká 
škoda, že jsem nenafotila i fandící spolužáky. Děti pracující na „slunci“ se v miskách 
s teplou hlínou, v teplém blátíčku krásně patlaly. Už i tam dělaly drobné ornamenty, 
čáry, kroužky… Zdálo se, že si práci užívali tvůrci i „kibicové“.   
Celá hodina proběhla v rovině arteterapeutické. Myslím si, že toto cvičení by bylo 
vhodné pro malé i velké klienty. Uvolňující, uklidňující, příjemné spojení se zemí. 
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Několik „zachráněných“ sluníček. Zbytek výkresů byl zaplněn otisky a později zcela 
zamalován. Vrstva hlíny se začala odlupovat, sypat a my jsme začali s úklidem. 

 

II. IV.   Land art před školou II. IV.   Land art před školou II. IV.   Land art před školou II. IV.   Land art před školou ––––    hodina shodina shodina shodina s    pány pány pány pány         
    R. Smithsonem a R. LongemR. Smithsonem a R. LongemR. Smithsonem a R. LongemR. Smithsonem a R. Longem    
Páteční skupina, 2. – 4. třída, 13. února 2015 
Delší dobu mě láká vytvořit v Blansku na šedém prostranství mezi Komerční bankou 
a hotelem Dukla land art. Měla jsem na mysli „něco kulatého, barevného“. Banka, 
městský úřad a rozpadající se hotel tvoří „betonové“ centrum města. Samá dlažba, 
asfalt, minimum vzrušujících prvků. V létě ve třech pravidelných čtvercích čtyři slabé, 
unavené vodotrysky, které se marně snaží vesele tryskat. Pravidelně vysazené malé 
stromky (nyní bez listí) působí smutně i v létě. Měla jsem na mysli dětmi vyšlapané 
barevné kruhy. Než by přišel větší déšť, mohla by kola oživit smutné předjaří. Ke 
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každé akci, spojené s veřejným prostorem, si vždy vyžádám povolení na radnici. 
Tentokrát to ovšem nevyšlo a musela jsem vymyslet jiné řešení. „Barvu prostě ne!“ 
Páteční skupina (2. - 4. třída) měla na pořadu dne pokračování v práci podle plánu 
Abeceda země. Na programu bylo písmeno K. Děti jmenovaly, co všechno patří 
k Zemi jako takové, surové - krystaly, kamení, kamenolom, různá zvířata, 
kosmonauti, květiny, došlo i na kvádr, kolo, kruh, krajinu a krajinotvorbu. Ukázala 
jsem, jak tvořili landartisté R. Smithson, R. Long i Čech Ivan Kafka. Inspirovali jsme 
se jejich tvorbou a vybrali soustředné Longovy kruhy. Na trávníku mezi zámkem a 
školou jsme nainstalovali takřka pravidelné kruhy. Abychom neudělali ničemu a 
nikomu újmu, děti pracovaly s papírem a hřebíky. Díky sponzorskému daru tiskárny 
jsme k vytvoření kruhů použili úzké odřezky pololesklého papíru. Hřebíky jsme 
přichytili konce papírů a vyobrazili hned tři kruhy. Mezi prací žáci přeskakovali, 
skákali a vůbec – krásně se bavili. Po týdnu jsme instalaci odstranili.  
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Aktéři školního land artu - Karolínka, Alexandr, Markétka, Valérka a Klárka 
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Pondělní skupina dětí o 5 týdnů později – Anita, Johanka, Nela s Nelinkou, Julie, 
Nikolka a Emili. 

 

II. V.  „Knoflíkování“II. V.  „Knoflíkování“II. V.  „Knoflíkování“II. V.  „Knoflíkování“    

Pondělí, II. skupina, 1. a 2. třída, 16. února 2015 
Pondělní skupině prvňáčků a druháků jsem dala k dispozici kovové součásti 
knoflíkových druků. Bez mého zásahu skládali, co jen koho napadlo. Knoflíčky vesele 
cinkaly o podlahu, kutálely se na všechny strany. Po první vlně euforie se děti 
zklidnily a přistoupili jsme ke společné práci. Na stole si vysázely z druků kruh, 
rozdělily jej na osm stejných dílů. Každá dívka si svůj díl vyskládala po svém. 
Projevily se zde milovnice koček, papoušků, soviček a Adinka vyskládala pro jistotu 
hlavu psa i kočky. Své místo našly i náznaky ornamentu, jistá pravidelnost, 
opakování. Lucie vytvořila „hvězdokupu“. Inspiroval ji starší bratr, který se zajímá o 
astrologii a tvrdí, že našel na obloze novou hvězdokupu. Dokonce už ji i pojmenoval. 
Monička pokračovala ve skládání knoflíků i na podlaze chodby.  
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Pravidelně střídala menší s většími, vytvořila velkou spirálu a kovový květ. Přes 
pečlivý úklid byla podlaha poseta kovem, jako noční obloha hvězdami. 
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Lucie, Adinka, Anetka, Monička, Eliška, Monička, Natálka a Linda při společné práci 
na knoflíkovém kruhu. 
Druhou Moničku dovedla babička s půlhodinovým zpožděním. Kreativní Monička 
vytváří spirálu a květ na chodbě. 

   
 

  Poslední úpravy a celkový pohled na stoly s knoflíkovým kruhem 



36 
 

II. VI.   Kruhová stavební práce, hodina trpělivostiII. VI.   Kruhová stavební práce, hodina trpělivostiII. VI.   Kruhová stavební práce, hodina trpělivostiII. VI.   Kruhová stavební práce, hodina trpělivosti 
Pondělí, I. skupina, 2. – 4. třída, 16. února 2015 
 
Opět pondělní skupina. Písmenko K má mnoho podob. Patří sem i historické 
koloseum. Stavba kolosea musela být v tehdejší době hodně náročná. Prohlédli jsme 
si stavbu, pověděli si o jejím využití, o zápasech, mytologických dramatech, i o 
podzemních katakombách – tunelech, stájích, o kobkách s otroky.  
Nejen stavba historického kolosea byla obtížná, obtížně se stavělo i dnes. Z našeho 
materiálu určitě. Dívky měly k dispozici prázdné krabičky od léků a pracovní stoly. 
Krabičky klouzaly, stále padaly, až jedna „čiperka“ vymyslela, že bude dna i víčka 
krabiček zasunovat dovnitř. Práci to usnadnilo a začínaly se rýsovat základy kolosea. 
Po několika neúspěšných akcích se děvčatům podařilo postavit čtyřposchoďový 
amfiteátr. Polorozbořené stavby připomínaly dnešní stav inspirativní památky. Dalším 
objektem byla budova čtvercového základu. Mysleli jsme si, že na krabičky 
„vyzrajeme“. Obtíže ale byly podobné předchozím. Kruh nebo čtverec. Lesklé 
krabičky klouzaly, stačilo nepatrné strčení do stolu a stavba se zřítila. Trpělivost, 
báječná spolupráce a velké úsilí slavily úspěch. I druhý objekt byl dokončen. Třetí 
stavbou byl „decemgram“ (mnou pojmenovaný útvar ve tvaru „koláče rozkrájeného 
na deset částí“). Hvězdicovitý útvar, kdy každá slečna stavěla svou „nožičku“ stavby. 
Tato stavba neměla dlouhého trvání, nepadala, a tím skončila i zábava. Při 
posledním pokynu UKLÍZÍME, vlezla Nelinka do igelitového pytle s tím, že není kam 
dávat krabičky. 
Tento den hodnotím velice kladně. Žáci nejen že poznali kousek historie, ale učili se i 
velké trpělivosti, práci s přesností. Šlo o kolektivní práci, kde každý měl své 
místečko, svůj díl práce. Ve společnosti převládá spíše egoistické jednání, ve 
školách bují přílišná samostatnost, poukazujíc výhradně na ID dotyčného, touhu po 
uznání, prestiž, ocenění,… Jen JÁ! Altruizmus není v módě. Ráda zařazuji hodiny 
kolektivních prací. I pro mne jsou velkou školou, pozoruji domlouvání, malé 
záškodnictví. Občas ale objevuji mezi dětmi jedince, kteří dokáží bez řečí pomoci, 
podat pověstnou pomocnou ruku. 
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…pět poschodí na stolech… 
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…a je po stavbě ! Stavba „z popela“. Dívky ani tento „totální pád“ neodradil a po 
kratší poradě pokračovaly. Na program přišel čtvercový základ. Půjde snáze stavět. 
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Práce se příliš nedařila. Dívky zednicky „nesešily“ rohy a stavba se neustále na 
jednotlivých stranách bortila. Přesto ji dokončily, jen zapomněly nechat vylézt Emili. 
Další stavba „přišla vniveč“. Do třetice přišel na řadu decemgram, možná také 
„chobotnice“ - destiramenný útvar. Každé děvče stavělo své rameno. 

   

   



41 
 

                        
 

A toto je konec kruhové hodiny. Nakonec nešlo jen o kruh, ale i kvadraturu kruhu. 
Stejný počet konečných krabiček, stejný počet na stavbu základu.  
I chobotnice měla nepravidelně rozložený základ a naprosto nepravidelnou výšku 
ramen. Kdo co „urval“, to měl. Hodina utekla jako voda a dětem se nechtělo ani 
domů. („Hodinou“ rozumíme 3 vyučovací hodiny.) 
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II. VII. Ruce, ručičky II. VII. Ruce, ručičky II. VII. Ruce, ručičky II. VII. Ruce, ručičky ----    Obrazy zObrazy zObrazy zObrazy z    rukou, prvky pohybové rukou, prvky pohybové rukou, prvky pohybové rukou, prvky pohybové 
terapie, body artu                        terapie, body artu                        terapie, body artu                        terapie, body artu                            

Středa, 18. února 2015 
 
Ruce nejsou jen na práci, umývání, nošení rukavic. Ruce nám pomáhají 
komunikovat. Podle pohybů rukou - gest - lze vyhodnotit temperament člověka. 
Někdy je gesto více než tisíc slov. Ruce jsou fenomén, nejdokonalejší nástroj na celé 
planetě, „nástroj nástrojů“ podle Aristotela. Takže 29 kostí, 35 svalů, 30 tepen, 48 
nervů a 123 šlach dokáže provádět i ty nejjemnější a nejdokonalejší operace  
(čerpáno z Wikipedie). Ruce jsou nositelem krásy - malují, zdobí a především tvoří. 
Lze také tvořit z nich. Skupina dětí od první třídy po čtvrtou vytvořila kruhy z rukou. 
Jde o formu body artu. Hlavní slovo měl David, který mi pomáhal vymýšlet jednotlivé 
kroky. Všímali jsme si dokonalosti rukou, ladných pohybů, vzhledových rozdílů 
jednotlivých tvarů rukou, prstů,… 
Prohlédnutí fotografií v paměti fotoaparátu se dětem líbilo a navnadilo nás k další 
akci. Děti si vylezly na pracovní stoly a začali jsme pracovat nejen rukama, ale celým 
tělem. Pracovní stoly jsou jediným místem, kde je větší místo. Na přesně udílené 
povely děti reagovaly – sklonit hlavu, zaklonit, hlavičky k sobě, ruce do klína, ruce na 
kolena, na ramena….chytit se za ruce, ruce opět do klína, na kolena, do středu… 
Synchronizovat povely s pohyby bylo docela náročné. Školáčci se vrtěli, vykukovali, 
a když už sklonili hlavy, vždy někdo nakouknul a zkontroloval, zda je fotím. Kontrola 
přece musí být (uličnické pohledy). Děti byly uvolněné a přes všechny jmenované 
nedostatky krásně spolupracovaly a trpělivě pracovaly.  
Projektivní cvičení  III.C a III.D absolvovali Natálka (3.třída), Esterka (4.), Šimon s 
Davidem (3.) a Kryštof (1.). V této hodině jsem si uvědomila, jak motivační je práce 
s tělem, jaké možnosti nám poskytuje nejen v úrovni vizuální, ale i komunikační. 
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Teď si trochu protáhneme těla a zapracujeme nejen rukama. A tady nás máte… 
Jsme květinou. 
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„Umění je tak velké, že vyplňuje celého člověka.“     Gustave Flaubert 
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II. VIII.   Tělo jako prostředek komunikace II. VIII.   Tělo jako prostředek komunikace II. VIII.   Tělo jako prostředek komunikace II. VIII.   Tělo jako prostředek komunikace ––––    
                                                        ----        DÁME HLAVY DOHROMADYDÁME HLAVY DOHROMADYDÁME HLAVY DOHROMADYDÁME HLAVY DOHROMADY    
 

Studenti gymnázia Blansko, sexta, neděle 8. března 2015 
 
Tento krok navazuje na předchozí cvičení. Tentokrát jde opravdu o cvičení. Oslovila 
jsem studenty ze sexty, zda bychom nezkusili takový malý body art, práci s tělem. 
Skloubit prvky pohybové s prvky vizuálními a dramatikou. Studenti souhlasili, vše 
jsem vymyslela, promyslela a oni odsouhlasili. Zbývalo najít vhodné prostory. 
Napadlo mne využít školní tělocvičnu. Má průchozí „můstek“ v úrovni prvního patra, 
odkud je velmi dobrý výhled na celou plochu. Byl to výborný nápad, dokud jsem 
nezjistila, že je celé dny obsazena. Vedení gymnázia nám umožnilo „cvičební“ 
aktivitu v neděli. Jediný volný den v životě tělocvičny. 
V mrazivém nedělním ránu se nás sešlo šest. Čtyři studentky, jeden student a já. 
Během týdne děvčata vymyslela, že budeme dělat duhu, barevné spektrum. Všichni 
donesli batohy plné barevných triček a než jsem našla všechny vypínače, 
poodemykala toalety…, vyrovnali z nich přes tři metry dlouhou duhovou řadu. Vybrali 
si každý svou oblíbenou barvu a pustili jsme se do práce. Měla jsem přesně 
sestavený postup jednotlivých kroků. Fotit a udílet povely přesně podle manuálu 
nebylo úplně v silách jednoho člověka. Přesto se nám harmonogram podařilo 
dodržet.  

 

 
V tělocvičně jsme využili středového kruhu. Studenti si lehli na podlahu, hlavami 
k sobě. Cvičební úkony s dramaturgií mohly začít. Etuda Seznámení začíná: 
„seznámení“ - povíme si to z očí do očí, já s tebou nemluvím, ne, já tě ani neslyším, 
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a nebudu tě poslouchat (nohy pokrčeny v kolenou). Že bych tě přece jen vyslechla? 
Zkusím to a jedeme….. Obrat na záda, ruce, nohy na podlaze, nohy pokrčit, ruce 
podél těla, nohy nad hlavu – svíčka, špičkami k sobě…, nekácet, nepadat…, vydržet. 
Oddálit nohy, spustit je a pokrčit v kolenou, nohy položit, vydechnout. Sednout si, 
utvořit kruh, zády k sobě, nohy k sobě, ruce podél těla, nohy rozkročit, ruce na 
kolena, ruce před sebe, položit na zem, natáhnout se, ruce co nejdál…. Otočit se o 
180 stupňů, hlavy dohromady – přece jenom kamarádi ? Nepovídej – opor o ruce, 
zaklonění, „dáme nohy dohromady“ – pokrčené ruce, nohy pokrčené v kolenou 
zdvihnout, lehnout si a nohy míří ke slunci, chytit se za ruce - jsme spolu, jsme jeden 
tým, kamarádi, vyrážíme vzhůru k výšinám…, “svíce“. Nohy povolit, pokrčit 
v kolenou, spustit, odpočinout, ruce podél těla, sednout, sed s oporem, a poslední – 
dáme nohy dohromady. 
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Malá etuda „Kolem kruhu“. Lehnout si na levý bok a krásně kopírovat kruh. Zdvihnout 
pravou ruku, přidat pravou nohu, ruku položit (a dívám se, dívám, nemám obrázek –
nezmáčkla jsem spoušť) a opět uvolnit, vydechnout… 

   

 

Následuje převléknutí propocených triček a jedeme dál…. Z hromady triček si 
studenti vybrali červená trička a přesunuli se na zelenou plochu tělocvičny. Ta je 
přímo pod ochozem, jako stvořená pro focení. Vidím přímo pod sebe, obrazce budou 
dobře viditelné. I komunikace bude snazší. Poslouchatelnost mluveného slova v 
tělocvičně je poměrně obtížná, projevil se zde halový efekt prázdných místností. 
V sekci “červená trika“ jsme nepracovali podle žádného scénáře. I když to není tak 
úplná pravda. Scénář byl, ale nechala jsem pohybům volnější průběh. Děvčata 
s Martinem si v nedělním dopoledni určitě zaslouží trochu toho „blbnutí“. Jediným 
mým požadavkem bylo pořízení několika fotek v sedu, lehu, ve stoji a samozřejmě 
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s červeným kruhem. Co mě ale opravdu nenapadlo, bylo, že se všech pět (téměř 
dospělých lidí) doslova „nacpe“ do obruče na cvičení! A vešli se do ní!  
 
Začali jsme opět v sedu. Nohy pokrčeny, opor o ruce; to stejné + podívat se do 
objektivu; nohy pokrčeny, kolena lehce od sebe, dotknout se holení souseda a ruce 
do středu kruhu; malá obměna – ruce položit na zem; nohy zůstávají stejně, 
natažené ruce na sousedova ramena; a znovu akce, nohy stejně a krásně se stočit, 
poklonit se zemi. Popisovat jednotlivé kroky by bylo zřejmě dlouhé. Dalším oddílem 
bylo cvičení v sedu. Zdvihnout nataženou pravou nohu, pokrčit koleno, vytočit je a 
vytvořit pomyslné písmenko P; pokrčit nohy v kolenou; opět protáhnout; pokrčit levou 
nohu; sesednout se s pokrčenými nohami k sobě; natáhnout nohy; špičkami 
k sobě…vznikne hvězda. Přidáváme pohyby rukama. Nohy pokrčené, ruce založeny 
pod hlavou; ruce natáhnout za hlavu; ruce složit na břicho; ruce spojené za hlavou; 
chytit se za ruce kamarádů; a zase nahoru, kolmo před sebe; a opět úchop za ruce; 
předposlední „postoj“ - ruce v bok; a poslední v této sérii je opět krásná hvězda. 
Cvičební prvky v poloze sed nekončí, jen se změní úhel pohledu, tentokrát sedí zády 
k sobě. Sedící čekají na další cvičební povely.  
Nohy rozkročené, dotýkající se souseda, ruce dlaněmi na zemi; nohy stejně, ruce 
před sebe, držíme se za ně; ruce nahoru, opět držíme souseda; nohy zůstávají, ruce 
spojené vodorovně před sebe a podívám se vzhůru; nohy pokrčit, ruce spojit pod 
koleny; nohy natáhnout, ruce do „vajíčka“ před sebe; nohy pokrčit v kolenou, rukama 
obejmout nohy. 
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Zůstáváme na zemi, velká porada…, klečí a debatují. Tentokrát podněty vycházejí 
od jednotlivců. Sami si vymýšlejí, co udělají. U pomyslného vesla je Dominika. 
Zůstávají v kleku – ruce na kolena; sklonit se, pravá ruka míří nahoru, lehce ohnutá – 
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pozice plameňák (mně to připomíná ponorku s periskopem; žezlo vedení se posouvá 
a velí Kateřina - ruce na ramena sousedů; přichází na řadu Martin a všichni se pěkně 
skloní hlavami k sobě; Petra je tanečnice a vymýšlí hluboký záklon hlavy s prohnutím 
zad. Proti upadnutí pomáhá pevné držení se za paže. Zuzka dává skupinku 
dohromady nejen duševně, ale i fyzicky. Jedna ruka pěkně na druhou (obdoba 
„Černá Máří“), Dominika říká „ruce hore“ a držíc se za ruce vyletí paže vzhůru. 
V druhém kole Katka velí lehnout a spát. Lehnou si na pravý bok, na pokrčená 
kolena si položí sousedé hlavu, ruce složí pod ni; Zuzka ruší spánek a ruce míří opět 
do středu; Peťa zařazuje lehkou akrobacii, zůstanou v kruhu, nohy natáhnout a levou 
nohou pěkně protaženou v koleně míří vzhůru ke slunci. Martinovi se zalíbilo „spaní“ 
a tím tuto etudu končíme. 
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Začínáme se blížit ke konci. Práce s kruhem v kruhu. Přinesla jsem červený kruh a 
než jsem stačila vyjít na svou pozorovatelnu, byli všichni krásně „nacpaní“ uvnitř 
kruhu. Už na schodech mě měl varovat výskot a smích. Každopádně jsem hned 
využila situace a udílela jeden povel za druhým. Ruce natáhnout před sebe, chytit se 
za dlaně, zůstanou nahoře; snížit ruce o 45 stupňů, pustit se, ruce na šíři ramen; 
sednout si, nohy od sebe, dotýkají se souseda, ruce volně na zem, hlava skloněná; 
totéž, podívat se nahoru; nohy k sobě, ruce sepnout do klína; ruce na kolena; 
rukama se dotknout špiček; sedím „na turka“, ruce v klíně; sed stejný, ruce na 
kolenou; obměna – ruce na sousedových kolenou; ruce natažené před sebe na šíři 
ramen; ruce ještě víc rozevřít, překrývají sousedovy; kleknout, kruh držíme nad 
hlavou, prohnout se a zaklonit…;kruh do středu mezi sebe, předklonit se držet kruh 
na středu; natáhnout ruce; stoj spatný, kruh ve středu mezi sebou a zaklonit se; kruh 
položit na podlahu, stoupnout si kolem něho, proplést ruce za zády a co nejvíce se 
prohnout, usmát se na sluníčko; sed, kruh leží na zemi, ruce v kruhu; poposednout 
dozadu, opor o ruce a nohy míří do středu kruhu; sesednout se, nohy stále ve středu 
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kruhu; svíčka a nohama držíme kruh ve vzduchu, ruce podél těla; totéž + rozpažit 
ruce a chytit se za ně; držím svíčku a ruce vzpažit kolmo ke stropu; sednout si, opor 
o ruce; leh, ruce založit za hlavu; kruh pryč, nohy na šířku kyčlí, opor o ruce; lehnout 
si, ruce dlaněmi na podlahu vedle hlavy a pozor – na dva,tři – MOST.  

 

   

   

   



57 
 

   

   

   



58 
 

   

   

   



59 
 

   

   

…a konečně ten most. Kolikátý to asi byl pokus? Ze studentů „vylezlo“, že tento cvik 
dělali naposledy snad v deváté třídě.  
Následujících šest snímků končí společným výskokem. Chvilka soustředění a hop! 
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Prostřední snímek ve směru hodinových ručiček: Martin, Dominika, Katka, Petra a 
Zuzka. 
Tři poslední fotky z nedělní akce - AKCE V KRUHU, které mi udělaly obrovskou 
radost. Petra vymyslela, Zuzka propočítala lidi, Martin zavelel, Dominika ostatní 
popohnala (musí na autobus, další nejede), Katka následovala Martina a je to tu: 
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…milé a potěšující. 
 
Cvičení v tělocvičně bych rozhodně zařazovala co nejčastěji i do běžné výuky 
tělesné výchovy. Bylo to hodně o domlouvání, ale myslím, že vytvořené obrazce 
stály za trochu úsilí. Ze studentů tekl pot proudem a postupně vylezlo na povrch, že v 
tělocviku si už dlouho takto tělo neprotáhli. 

II. IX.II. IX.II. IX.II. IX.    Hodina s prvky abstraktního umění, inspirace Hodina s prvky abstraktního umění, inspirace Hodina s prvky abstraktního umění, inspirace Hodina s prvky abstraktního umění, inspirace 
díly Kandinského a Delanayhodíly Kandinského a Delanayhodíly Kandinského a Delanayhodíly Kandinského a Delanayho    

Úterní skupina, 10. března 2015 
 
Dostali jsme od pana ředitele úkol „nějak pojednat“ vnitřní prostor vikýře. V úzkém 
průchodu k oknu je umístěna lavice a několik šatnových háčků. Celý prostor je bíle 
vymalován, studený, samá hrana, roh, trám…, nic útulného. Dřevo popukané stářím, 
vodovodní trubky, překlady. Chtěla jsem vyvolat nějaký kontrast, barevně i tvarově. 
Prohlíželi jsme si práci malíře Denaunayho a Vasilije Kandinského. Dětem se 
barevné kruhy líbily. Namalovaly si výkresy a la Kandinskij, zopakovali jsme si něco o 
kontrastu, o teplých a studených barvách, a pokračovali návrhem na výzdobu vikýře. 
Zde jsme si „půjčili“ motiv Roberta Delaunayho. Jeho tvorba obsahuje převážně 
kruhy a kroužky. Těmi nemůžeme nic pokazit. Padly dva návrhy. Vybrali jsme 
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decentnější z nich. Soustředěné barevné kruhy. Kruhy měly změkčit hranatost a 
chlad prostoru, což se, myslím, podařilo. Trochu horší to bylo s pravidelností, se 
zarovnanými okraji. Největší strach jsem měla z kapající a stékající barvy. Obavy 
byly zbytečné, děti pracovaly naprosto profesionálně, s velkým zaujetím, práce se 
vydařila. Barevné kruhy rozzářily a narušily strohé, temné zákoutí školy, a my jsme si 
vyzkoušeli malbu na zeď. Děti malovaly strop nad sebou (jako Michelangelo 
v Sixtinské kapli), přes hranu, i na trámech. Malovaly skrčeny, nataženy i na lavičce, 
aby dosáhly. Chlapci David se Šimonem a dívky Natálka s Esterkou si zaslouží 
poděkování za pěknou práci. Gymnazistky Zuzanka s Kačkou sklízí mou poklonu a 
velký dík za „dotažení“ (obtažení občasných křivých kruhů) práce do finální podoby a 
zjemnění celé produkce. Konečné dílo bylo panem ředitelem pochváleno.  
 

    

Barevná kola, rozlišení studených a teplých barev, pravidelnost, rytmus – práce 
mladších dětí (1. - 2. třída) 
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U tohoto cvičení můžeme pochybovat o správnosti zařazení mezi cvičení 
arteterapeutická. Zvažovala jsem, zda mám tuto malířskou etudu vložit do své práce, 
či nikoliv. Po delším váhání vyšlo ano. V podstatě každá činnost, která není 
stresující, je odpočinková, uvolňující a vykonávaná s radostí, je svým způsobem 
terapií. Odpoledne na půdě půdy školy bylo plné lehkého humoru, pohybu 
z překonávání obtížného terénu a „výtvarničení“. 
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….studentky při korektuře a dolaďování 
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Poslední fotka dokumentuje celou AKCI V KRUHU. 
Jde pouze o „cvičný“ tisk. Celou práci chci rozpohybovat, roztočit do kola, do kruhu. 
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III. ZÁVĚR III. ZÁVĚR III. ZÁVĚR III. ZÁVĚR     
 
Jak jsem již psala, stále přibývá dětí, které se méně a méně soustředí na práci, a to 
nejen v naší škole. Neustále vyrušují, vrtí se, šustí, něco hledají, neustále popíjejí a 
soustavně ruší učitele i kamarády. Jsou jedinci, kteří nejsou schopni v klidu 
vyslechnout ani desetiminutový výklad. Jiní sice vyslechnou, ale neporozumí a stále 
se ptají, dožadují se dalších a dalších informací (mimochodem, stále stejných). Při 
mém výkladu povídají, vykřikují své zážitky, nápady, názory, neustále se dožadují 
mé pozornosti. „Specialistkou“ je šestiletá Eliška. Když už nic jiného nevymyslí, 
začne zpívat vymyšlená, nesouvislá slova. Často jen slabiky, při kterých chodí po 
třídě, a dožaduje se další a další mé pozornosti. Pověřené úkoly (níže uvedené) 
nikdy nesplní, nikdy si po sobě neuklidí, zapomíná nejen výkresy, ale i zbytky svačiny 
a pití.V naší škole máme stanovena jasná pravidla – první ročník má 
devadesátiminutovou výuku, od druhého ročníku výš se jedná o 135 minut práce. 
Děti, které nevydrží v klidu 45 minut ve škole, se dokáží jen stěží soustředit celé 3 
vyučovací hodiny. 
Svět je zaměřen na výkony a vlastnění. My bychom se měli snažit vést děti 
k rovnováze - v sobě, s okolím, k financím. Mezi dětskou populací přibývá dětí s 
různými diagnostikovanými poruchami učení, a to jak s průměrnou, tak i 
nadprůměrnou inteligencí. Děti mají nedostatek sebekontroly, špatně se soustředí a 
to často vnímáme jako neposednost, neposlušnost, špatné vychování. 
Právě pomocí arteterapie můžeme tyto děti integrovat do kolektivu a uplatňovat 
arteterapii nejen u těchto dětí, ale i u populace děti zdravých. Škola a vzdělávací 
instituce by měly být zdrojem sociální koheze.  
Jáství je velkým problémem u školáků – já chci, já mám, já… Zdá se, že rodiny 
přestávají plnit výchovnou funkci, neformují přesně postoj dítěte k světu a okolí. 
Vinou jsou dysfunkční rodiny, rodiny ekonomicky dobře situované. Přestávají platit 
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rodinné rituály, neplatí společenské vztahy, důležitost nabývají hmotné statky, 
povrchnost – hédonismus. 
 
 
  
 
Školním dětem chybí obyčejné posezení s rodiči u stolu, povídání, čtení pohádek a 
vyprávění příběhů. 
 
Mám snahu vytvořit dětem klidné prostředí, nepřeceňovat jejich síly, zařazuji 
přestávky, popovídáme si o výkresech, nenutím je při práci sedět, nabízím možnost 
kresby v kleče, ve stoje, někdy i na podlaze. Zařazuji chvilku s vtipy, kdy se děti 
odreagují, zasmějí se a znovu pokračují v započaté práci, nechybí čtení 
pohádkových příběhů. Podporuji každý, i sebenepatrnější, pokrok, každou snahu o 
vypořádání se s úkolem. Děti, jako jsou všechny ty „Elišky, Jáchymové a Jindříšci“ 
pověřuji „důležitými“ úkoly – najít zatoulané pryže, roztřídit pastelky a tužky, ořezat 
pastelky na elektrickém ořezávátku a další dílčí úkoly. Děti se rozptýlí, mají možnost 
„vybití“ a předvedení se.   
 
Zdá se mi, že zvláště u nižších ročníků je dobré nepožadovat po žácích jen výkony, 
ale zařazovat právě prvky uvolňující, prvky arteterapie, různé akce v podobě land 
artu, body artu a dalších. Netrvat jen na školasticky pojatých výkresech, něco prožít, 
něco vytvořit a zase produkt - výsledek práce - umět zničit, vrátit do původního 
tvaru… Odejít z hodiny bez „papíru“ v ruce, umět se radovat z prožitku. Mám snahu o 
zapojení všech dětí do procesu spolupráce, chválit je i za dílčí úspěchy a objevovat 
jejich silnější stránky. 
 
Chtěla bych provázat rámcovou výuku ŠVP s prvky arteterapie – poznávání sebe 
samých při chvilce zamyšlení se nad tím, kdo jsem, kam jdu a proč… Chci umožnit 
dětem výtvarné vzdělání s provázáním  života okolo nás.  
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