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V rámci projektů  
 

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II 

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II 
 

 

 

pořádáme ve spolupráci s ilustrátorem Adolfem Dudkem 

aktivitu s názvem 
 

„Nehulíme - kreslíme“  

 

 
 

                                                                                              
 

 

KDY:    září – říjen 2020 

 

PRO KOHO:  primárně pro žáky 7. a 8. tříd ZŠ 

Pozn.: vzhledem k individuální situaci v jednotlivých ZŠ související 

s organizačními a hygienickými opatřeními je možná účast příp. jiných 

ročníků vyššího stupně. 

 

KDE:   ve Vaší ZŠ 

 

JAK:  školy se na akci nepřihlašují, každá ZŠ bude oslovena členy 

realizačního týmu MAP. Individuální komunikaci předchází hromadný 

informační e-mail zaslaný všem ředitelům, resp. ředitelkám ZŠ. 
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ANOTACE:  Vystoupení “NEHULÍME-KRESLÍME” je zaměřeno na starší věkovou 

kategorii žáků základních škol. Je pojato jako veselý akční 

rychlokurz kreslení s prvky rozvoje sebepoznání a budování zdravého 

sebevědomí. 

 

Žáci si donesou 3 papíry A4 (nebo sešit) a obyčejnou tužku, příp. 

fixu/pastelku. Kreslí pomocí čtyř základních geometrických tvarů s 

humorem a vědomím, že to každý zvládne. Kreslíme hlavně pro radost. 

 

Celé vystoupení podporuje vzdělávací programy nejen v oblasti 

výtvarné výchovy, ale i českého jazyka, kdy se žáci detailně  dozví, 

co se skrývá pod pojmem ilustrátor a jaká je jeho náplň práce. 

Posiluje se vztah ke knihám, čtení a čtenářství. Podporuje se také 

průřezové téma mediální výchova, kdy nabízí elementární poznatky a 

dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médií vtažením 

do celého programu a hraní rolí v něm. 

 
 
 

Program Nehulíme - kreslíme probíhá v rámci Implementace MAP. Tato aktivita je průřezová 

a jde napříč oblastmi čtenářská gramotnost a rovné příležitosti, resp. inkluzivní vzdělávání 

a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. 

 


