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STREET ART

Street art je jakékoliv um ní vytvá ené na ve ejných místech (street = ulice). Motivy a objekty street 
artu jsou tak rozmanité jako jejich auto i. Streetartová díla jsou asto momentálním nápadem a v tšinou reagují 
na konkrétní situaci i stav na ulicích ve m stech, p i emž  mohou „jen zkrášlovat“ n jaké místo, p íp. je init zajímavým, 
mohou také upozor ovat na n jaký problém na ulici nebo v daném ase. V minulosti byli streetartisté považováni 
za vandaly, kte í hyzdí ulice m st. Postupem asu však n kte í z nich p esv d ili své okolí o tom, že street art m že být 
vnímán i pozitivn . Inspirací m že být um lc m cokoli. Pro street art jsou využívány r zné formy a techniky um ní, 
nap . malby (na cestách, chodnících, budovách), sochy (ledové, pískové, živé), nálepky nebo mozaiky. Díla p evážn  
vznikají p ímo na ulici, n kdy jsou p ipravována v interiérech a poté jsou na ulici už jen umíst na. Inspiraci m žete 
najít na internetu na mnohých webových stránkách.

Motivace:

Dle p edem p ipravených návrh  – v tšinou jde o v ci p ístupné, nijak  nan n  náro né, fotoaparát, 
pop . videokamera.

Pot eby:

Planeta P íroda – viz p íb h v úvodu metodiky.Legenda:

Rozd lte „um lce“ do skupin, min. dvojic, a vysv tlete jim, co je street art a jeho možnosti. Sd lte 
jim, že aktivita streetartu bude probíhat ve t ech fázích, a to p ípravné, realiza ní a záv re né. Ukažte jim na internetu 
n která streetatrová díla pro inspiraci.

P ípravná fáze: Um lci si „doma“ nebo v týmu promyslí nápady na tuto aktivitu. P itom je pot eba zohled ovat to, aby 
bylo dílo proveditelné z dostupných materiál , aby na ulici n jaký as vydrželo a aby bylo také dob e odstranitelné. 
Poté týmy projdou m sto i obec, v níž bydlí nebo kde p sobí pionýrská skupina, vytipují si místa na ulici, kde by 
mohli uskute nit své nápady, a následn  si p ipraví pom cky k vytvo ení díla. Týmy dbají na to, aby místa byla ve ejná, 
nejlépe by m lo jít o pozemky i stavby ve vlastnictví obce. Toto lze ov it na internetu v „Nahlížení do katastru“. Poté 
se týmy sejdou a p edloží si vzájemn  své návrhy, které zkoordinují, aby nedošlo k realizaci n kolika d l na stejném 
míst . Sou asn  je nutné vytipovaná místa zaznamenat a vyslat zástupce tým , aby na obecním ú ad  vedení obce 
p edstavili celý projekt (druh díla, as a místo uskute n ní, doba a zp sob odstran ní díla) a požádali o souhlas 
s realizací um leckých výtvor . Pokud nebudou mít zástupci obce námitky, mohou týmy p istoupit k druhé fázi 
aktivity. 

Realiza ní fáze: Týmy si nachystají pot ebný materiál a pom cky k provedení díla, na míst  provedou p ípadnou 

Provedení:

as p ípravy

1 hodina

as realizace

2 hodiny

Prostor

venku

Ro ní období

jaro–podzim

Po et ú astník

týmy po 3 – 5 lenech

V ková kategorie

15+

Rozvoj t chto kompetencí: k ešení problém , ke komunikaci, pracovní, sociální a personální. 

Rozvoj týmové spolupráce, tvo ivosti a iniciativy, zviditeln ní nevlídných nebo „zapomenutých 
míst“ v obcích i m stech, oživení všednosti na ulicích výtvarným zp sobem, upozorn ní ob an  na problém 
spole nosti nenásilným zp sobem.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Materiály, ze kterých budete dílo tvo it, nemohou být po realizaci aktivity pro okolí nebezpe né (sklo, 
kovy aj.). Aby dílo „chvíli“ na ulici vydrželo, používejte takové materiály, které jsou pro všechny dostupné a nebudou 
lákat nikoho ke zcizení i poškození díla. Fotodokumentace hotového díla je pot ebná i z d vodu, kdyby následn  
došlo k poškození díla i zne išt ní místa a bylo pot eba prokázat stav díla vytvo eného týmem.

Pozor na:

Moje poznámky:

Tato aktivita nevytvá í bariéry pro d ti se speciálními vzd lávacími 
pot ebami, d ti se mohou do aktivity zapojit p ípadn  jen v n kterých 

fázích. Vedoucí musí dbát na individuální p ístup k t mto d tem jak p i p íprav , tak p i samotné realizaci na ulici.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

úpravu (úklid) a sv j nápad vytvo í. P i realizaci díla a po jeho dokon ení musí být zajišt na bezpe nost všech v okolí 
díla. Po dokon ení d l po ídí týmy fotodokumentaci, p íp. video. Tuto aktivitu mohou týmy zkombinovat s ML U9 – 
Stopmotion, kdy mohou postupn  vznik díla fotografovat a následn  z n ho vytvo it video.  

Záv re ná fáze:

V ase, který byl dohodnut s p edstaviteli obce, je nutné um lecká díla z ulice odstranit. Místo by m lo být tzv. 
vráceno do p vodního stavu. 

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Pomoc.


