
Projekt ŠD říjen-listopad 2021: Galerijní animace (1. A a 2. B). 

V říjnu, ještě v období příjemného babího léta, se děti zkusily v rámci odpoledních vycházek podívat na sochy 

ve Stromovce trochu z jiného úhlu pohledu. Nejsou to totiž jen tak ledajaké prolézačky, ale sochy od současné 

akademické sochařky Alexandry Koláčkové. Tyto sochy děti zpracovaly formou galerijní/muzejní animace, 

jsou to dětem známé sochy zvířat na hřišti Koníček, kde si často hrají. Dílo této sochařky můžeme vidět jak u 

nás na různých místech celé republiky, tak i v zahraničí. Nejbližší místo, kde jsou další sochy zvířat, které 

patří do jedné rodiny, jsou u Letenského zámečku, kde jsme se s dětmi také byli dvakrát podívat a pohrát si a 

vyzkoušet, jak se jezdí např. na žlutém koni. Tato umělkyně umísťuje svá díla především venku, jsou 

celoročně volně přístupná, krásně barevná, velmi pozitivně oživující daný prostor. Děti tak přímo vybízí ke 

hraní. Díky umístění v exteriéru je možné vidět výstavu těchto soch, aniž by bylo nutné jít do galerie. Protože 

projektu se zúčastnily malé děti z první a druhé třídy prvního stupně základní školy, bylo velice příjemné 

spojit prohlídku výstavy také s hrami a volným pohybem dětí na čerstvém vzduchu a bez roušek, což 

v uzavřeném prostoru díky současným epidemiologickým opatřením kvůli Covidu-19 nelze. Děti toto hřiště 

pravidelně velice rády navštěvují při odpoledních vycházkách školní družiny a se sochami zvířat si spontánně 

hrají. Zvířata mají zaoblené tvary a fungují tak jako bezpečné herní prvky pro dětské aktivity. Díky své 

příjemné barevnosti a originální autorčině stylizaci podněcují dětskou fantazii a přímo vybízejí k děti ke hrám. 

Tento projekt „Zvířata ve Stromovce očima dětí“ je vystaven v 1. patře školy. Děti nejdříve kreslily přímo 

ve Stromovce zvíře dle vlastního výběru. Pak podle kreseb dělaly koláže na velké formáty kartónu a také 

sochu z moduritu. Naučily se tak dívat se na věci kolem sebe jiným způsobem, který obohacuje jejich vnímání 

a podporuje rozvoj dětské fantazie. Také se naučily spolupracovat se spolužáky při společných výtvarných 

aktivitách ve škole a na školním dvoře. Více viz foto a také na stránky www.kolackova.cz. Na jaře chceme 

pokračovat v projektu návštěvou autorky paní Koláčkové, která nám přislíbila besedu dle epidemiologické 

situace buď u nás ve škole nebo v parku, přímo u jejích soch. Děti se těší, že se budou moci zeptat na to, jak 

se sochy vyrábí, kolik váží, jak se do Stromovky vlastně dostaly aj. Také ještě plánujeme s dětmi udělat 

výpravu za dalšími sochami, které jsou na jiných místech v Praze. 

Ivana Glasová (ŠD) 

  



  

  

 



 

 



 

 



 

 

 


