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DESIGNOVÉ SVÍTIDLO

1. Navrhni nadčasové boční svítidlo do tebou vybraného interiéru.
Světelný zdroj je úsporná žárovka na závit.
Materiál je libovolný
2. Při navrhování svítidla neopomeň:
• Svítidlo má především svítit.
• Konkrétní účel: dobré pracovní osvětlení, reprezentační vzhled, vytvoření
důvěrné atmosféry
• Technické řešení: světelně technické, tepelné řešení, elektronická
bezpečnost, snadná údržba, odolné vůči poškození
• Estetická kvalita – tvarová, materiálová, proporční, rozměrová,
významová – symbolická, náladová – inspirativní.
3. Navrhni minimálně 10 svítidel. Každé na formát A4, kde je zobrazíš
perspektivně, v daném prostoru.
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Metodický pokyn

1. Žáci dostávají kresebné zadání „Designové svítidlo“.
Světelný zdroj je úsporná žárovka na závit.
Materiál je libovolný
2. Vybírají si interiér, pro který budou světlo navrhovat. Vyfotí si jej.
3. Podmínky pro navrhované svítidlo jsou: Svítidlo má především svítit.
• Konkrétní účel: dobré pracovní osvětlení, reprezentační vzhled, vytvoření
důvěrné atmosféry
• Technické řešení: světelně technické, tepelné řešení, elektronická
bezpečnost, snadná údržba, odolné vůči poškození
• Estetická kvalita – tvarová, materiálová, proporční, rozměrová,
významová – symbolická, náladová – inspirativní
4. Vytváří dle své fantazii novodobé svítidlo, které zachytí na papír.
5. Odevzdávají 10 výkresů.
6. Obdrží minimálně 10 čtvrtek formátu A4. Připraví si kreslicí tužky, barvy,
pastelky a podložku na kreslení.
7. Kreslí samostatně v ateliéru.
8. Během vlastní práce si žáci nepomáhají v kresbě.
9. Učitel radí a konzultuje s žáky jejich postřehy, myšlenky. Nezasahuje
žákovi do jeho výtvoru.
10.Časová dotace na kresbu 10 výkresů je 5 vyučovacích hodin.
11.Na konci hodiny žáci společně s učitelem položí kresby vedle sebe a
hodnotí je společně. Konzultují inovativní nápady, kreativitu,
nadčasovost, zajímavé pojednání prostoru světlem, využití průsvitu,
světelných efektů, barvy, vytvoření nálady v interiéru, přetvoření či
včlenění do vybraného prostoru, kreativní zpracování kreseb dle své
fantazie, individuální pohledy a promyšlenost svítidla jako užitého
produktu, vnímání barev, světelných efektů, promyšlení umístění a tvar
svítidla s ohledem na interiér, v kterém je instalováno.
Posuzuje se i zvládnutí kresebného a barevného vyjádření v návrhu.
Učitel jim sděluje závěrečné hodnocení.
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