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Tvary rostlin a negativní prostory   Kreativní fotografie  
 Prozkoumávání rostlinných tvarů, textur, negativních prostorů, 

kompozice  

 

Manipulace s obrázky z přírody s využitím digitálních médií  

 Cíl: Pozorujte negativní prostory; použijte opakování, škálu, texturu a tóny.  
  
Aktivita 
• Na školním pozemku, v zahradě 

nebo parku detailně pozorujte řadu 
jednotlivých rostlin a stromů.  

• Pokud musíte zůstat uvnitř, 
pozorujte se na pokojové květiny.  

• Nakreslete jejich obecný tvar. 
Pomáhá pozorovat negativní 
prostory mezi rostlinami.  

• Zaznačte do kresby poznámky o 
vizuální textuře (lesklý, hladký, 
hrubý, široký list, malý list atd.)  

• Každý student obkreslí tvar (ne 
detaily) své rostliny na papír a 
vystřihne několik obrázků každého 
tvaru v různých velikostech.  

• Použijte tyto obrysy k sestavení 
koláže reprezentující hypotetický 
záhon.   

• Přemýšlejte o opakování, škále, 
textuře a tónu, v této chvíli se 
nezabývejte barvou.  

 
Pro starší žáky může být toto cvičení přípravou na návrh a výrobu karnevalových kostýmů 
inspirovaných rostlinami.  
 
Kritéria úspěchu 
ü Dokáži nakreslit, co vidím a vytvořit obecný tvar rostliny.  
ü Zručně ovládám práci s materiály a různými technikami.  

Využití aplikací na chytrých telefonech a tabletech může otevřít mnoho nových způsobů, 
jak ‘vidět’ přírodní svět a manipulovat jej k vytvoření fotografických uměleckých děl.   
Může se jednat o součást aktivity v rámci 
digitální gramotnosti (vytvořit obrázky k 
ilustraci pohádky nebo příběhu) nebo 
můžete vyrobit plakát k podpoře 
konkrétního učebního výstupu nebo 
schématu práce.  
 
Aktivita 
• Žáci s pomocí mobilních telefonu 

nebo tabletů nasbírají obrázky rostlin 
a stanovišť, včetně detailních 
pozorování.  

• Mohou také vyfotit své vlastní stíny a 
hrát si s prvky a bublinami řeči.   

• Použijte software k vytvoření 
zrcadlových obrázků a řady dalších 
efektů.  

• Použijte nástroj k odstranění pozadí a 
přidejte tajemné detaily, které nejsou 
na originálním obrázku.  

• Vytvořte stínový text z přírodních 
materiálů. 

 
Kritéria úspěchu 
ü Dokáži vyrobit obrázek s použitím 

různých technik a médií  
ü Dokáži použít obrázek svého stínu k 

ilustraci mé práce  

 


